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Omsorgsnämnden

Övergripande mål och strategier för patientsäkerhetsarbetet 20162018
Förslag till beslut
Omsorgsnämnden beslutar anta medicinskt ansvarig sjuksköterskas förslag på övergripande mål och
strategier för patientsäkerhetsarbetet 2016-2018

Beskrivning av ärendet
I 3 kap. 1-12§§ patientsäkerhetslagen (PSL) beskrivs vårdgivarens skyldighet att bedriva ett
systematiskt patientsäkerhetsarbete genom att bl a planera, leda och kontrollera hälso- och
sjukvårdsverksamheten.
Det systematiska patientsäkerhetsarbetet ska bidra till hög patientsäkerhet genom att
minska antalet vårdskador. Det innebär ett långsiktigt, patientorienterat arbete präglat av
ett förebyggande syn- och arbetssätt med fortlöpande förbättringar, evidensbaserade
metoder och samverkan.
Omsorgsnämndens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (Dnr 2014 ON0061)
beskriver grundprinciperna för ledning och ansvarsfördelning av verksamhetens
kvalitetsarbete. Genom fastställda mål och strategier för patientsäkerhetsarbetet får
omsorgsnämnden underlag för att kunna bedöma om verksamhetens hälso- och sjukvård är
av god kvalitet och om patientsäkerhetsarbetet bedrivs framgångsrikt.
Förslag övergripande mål och strategier för Omsorgsnämndens patientsäkerhetsarbete
2016-2018
Övergripande mål
Ingen patient ska komma till skada eller utsättas för risk för skada i vårdarbetet.
Alla medarbetare ska arbeta för att öka patientsäkerheten och minska antalet undvikbara
vårdskador.
Övergripande strategier
Ett systematiskt patientsäkerhetsarbete ska bedrivas för att minska undvikbara vårdskador.
Alla medarbetare ska:
Arbeta hälsofrämjande för att förebygga vårdskador
Arbeta för att öka patienternas och deras anhörigas delaktighet i patientsäkerhetsarbetet
Arbeta med kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling
Utvecklingsmål för Omsorgsnämndens patientsäkerhetsarbete 2016-2018
Minska andelen undvikbara vårdskador med 10 %
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Alla patienter ska få ordinerade åtgärder utförda i enlighet med upprättade rehabiliteringsoch träningsplaner.
Nattfastan ska vara maximalt 11 timmar för 100 % av de boende på särskilt boende, om inte
särskilda skäl finns till att den är längre.
Följsamheten till basala hygienrutiner och klädregler ska vara 100 %.
Vid väntade dödsfall som sker i ”kommunens säng” ska samtliga patienter, under vården vid
livets slut, ha erbjudits symtomskattning.

Beslutet skickas till
Enhetschefer omsorgskontoret

Berit Winbladh
Omsorgschef

Cecilia Harley
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
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