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Patientsäkerhetsberättelse 2021
(2022 ON0016)
Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Omsorgsnämnden antar patientsäkerhetsberättelsen för 2021.
Beskrivning av ärendet
Enligt patientsäkerhetlagen(2010:659) ska vårdgivaren senast den 1 mars varje år upprätta en
patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå
1. hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår,
2. vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten, och
3. vilka resultat som har uppnåtts.
Patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig för den som önskar ta del av den.
Även 2021 har dominerats av pandemin. Samtliga patienter har erbjudits, och en
överväldigande majoritet har fått dos 1, dos 2 och dos 3 av covidvaccinet. Även medarbetare
har till stor del erbjudits vaccin, arrangerat av regionen tillsammans med kommunen.
Sjukfrånvaron har påverkat i stort sett alla verksamheter svårt och restriktioner och
smittspårningar har ytterligare lagt sten på bördan.
Verksamheternas uthållighet och kraft har minskat, vilket syns i mätningar, egenkontroller
och verksamhetsgranskningar.
Under 2022 kommer ett större förbättringsarbete att påbörjas och till delar genomföras för att
förstärka organisation, medarbetare och patientsäkerhet.
Handlingar i ärendet
 Tjänstekrivelse patientsäkerhetsberättelse 2021
 Patientsäkerhetsberätteler 2021
Förslag till beslut
Omsorgsnämnden antar patientsäkerhetsberättelsen för 2021.
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