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Landstingsstyrelsen

Skrivelse från Stig Nyman (kd) om att inrätta en särskild enhet för patientsäkerhet

Föredragande landstingsråd: Inger Ros

ÄRENDET
Stig Nyman (kd) föreslår i skrivelse att en särskild enhet för patientsäkerhet inrättas.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta
att anse skrivelse besvarad enligt med nedan.
På initiativ av ordföranden i hälso- och sjukvårdsutskottet startade under 2005 ett arbete
med att ta fram ett handlingsprogram för säker vård. Handlingsprogrammet skall behandlas
av hälso- och sjukvårdsutskottet den 30 maj 2006 för att därefter föreläggas landstingsstyrelsen för godkännande.
I budgeten för 2006 anges att landstinget skall bli ännu bättre på att öka patientsäkerheten. Utöver arbetet med handlingsprogrammet pågår ett stort antal initiativ runt om i
landstinget när det gäller patientsäkerhet. Bland annat har SLSO utarbetat en patientsäkerhetspolicy, Karolinska Universitetssjukhuset har utnämnt 2006 till ”Pati-entsäkerhetsår”
och genomför omfattande personalutbildningar i ämnet. Uppdragsbe-skrivningarna för våra
akutsjukhus har fått tydliga kvalitetskrav när det gäller säker vård. Landstinget har också
tillsammans med ett antal aktörer tagit fram en handbok, Händelse- och Riskanalys, för
patientsäkerhetsarbete.
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Stig Nymans skrivelse
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Ledarskapets stora betydelse för att ett systematiskt säkerhetsarbete kan inte underskattas.
Det är viktigt att en säkerhetskultur utvecklas med en engagerad ledning som efterfrågar
och stödjer säkerhetsarbetet och har ett öppet, icke-skuldbeläggande förhållningssätt.
Mot bakgrund av det omfattande arbete som pågår beslutade landstingsstyrelsen i februari
att uppdra åt landstingsdirektören att ta fram förslag på hur en samlad ledningsfunktion för
patientsäkerhet skall utformas. Landstingsdirektören gavs också i uppdrag att kvartalsvis till
styrelsen rapportera det antal händelse- och riskanalyser som vården genomfört samt att
därvid ge information om vad vården gjort för att förbättra patientsäkerheten.

Ingela Nylund Watz

Inger Ros

Anders Lönn
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ÄRENDET OCH DESS BEREDNING
Stig Nyman (kd) har i skrivelse den 30 november 2005 (bilaga) föreslagit att en särskild
enhet för patientsäkerhet inrättas.

Ärendet har remitterats till landstingsdirektören.

Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 9 januari 2006 föreslagit landstingsstyrelsen besluta att anse skrivelse besvarad med vad som anförts i utlåtandet.
I skrivelsen påpekas att inom stora delar av västvärlden står patientsäkerhetsfrågor i fokus,
men att dessa frågor inte ägnats tillräcklig uppmärksamhet inom Stockholm läns landsting.
Enligt beräkningar avlider 98 000 personer varje år på sjukhus i USA av misstag som skulle ha kunnat undvikas. Omräknat till svenska förhållanden innebär det 4000 dödsfall i Sverige och för Stockholm läns landsting omkring 800 dödsfall. I en nyligen publicerad rapport
från landstingets revisorer anges förslag till ett flertal åtgärder för förbättrad patientsäkerhet
bl.a. rekommenderas en central funktion för uppföljning av avvikelsefrekvens, händelseanalys, utvärdering, utbildningsinsatser mm.
Mot bakgrund av ovanstående vill förslagsställaren att det inrättas en särskild enhet inom
landstinget med uttalat och speciellt ansvar för utveckling och forskning kring patientsäkerhet. Som lämpligt organ för detta föreslås ”Forum för kunskap och gemensam utveckling”
Hälso- och sjukvårdsutskottet godkände den 15 mars 2005 en plan för utarbetande av
handlingsprogram för säker vård. Utgångspunkt för beslutet var fokusrapporten ”Patientsäkerhetsstrategi för hälso- och sjukvården i SLL” som tagits fram inom det medicinska programarbetet. Strategin utgör ett underlag för utarbetandet av handlingsprogrammet. Arbetet
bedrivs i projektform.
Avsikten är att handlingsprogrammet skall beskriva en organisation för säker vård i den
landstingsfinansierade hälso- och sjukvården med basen i de lokala verksamheterna och
förankring upp till landstingsledningsnivå. Förslaget kommer att innehålla en specificering av
ansvar och roller/funktioner.
Ledarskapets betydelse för att säkerhetsarbetet skall blir en självklarhet inom Stockholms
läns landsting för den vård som tillhandahålls. Om chefer och ledare genom hela organisationen efterfrågar och reagerar på rapporter, tar ansvar för analyser, åtgärder och återföring, samt premierar rapportering av såväl tillbud som negativa händelser då skapas kulturen och säkerheten främjas.
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Handlingsprogrammet ska behandlas av hälso- och sjukvårdsutskottet den 30 maj 2006
för att därefter föreläggas landstingsstyrelsen för godkännande. Då kommer frågan om tillskapande av en särskild enhet för patientsäkerhet att behandlas.

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 5 april 2006.

