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Egenkontroller – en del av patientsäkerhetsarbetet
Alla vårdgivare ska enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) bedriva ett systematiskt
patientsäkerhetsarbete. Det innebär att planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt
som leder till att kravet på god vård i tandvårdslagen (1985:125) upprätthålls. Som en del av
detta ska vårdgivaren löpande genomföra egenkontroller.
Ett uppföljande arbete
I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9), framgår att egenkontroller till skillnad mot riskanalyser som
har ett förebyggande syfte i patientsäkerhetsarbetet, innebär att systematiskt följa upp och
utvärdera verksamheten. Egenkontrollen kan också beskrivas som en intern granskning av att
den egna verksamheten uppnår ställda krav och mål.
Fortlöpande kontroller
Egenkontrollerna ska göras så ofta och vara tillräckligt omfattande så att vårdgivaren säkrar
verksamhetens kvalitet. Sådant som kan påverka hur ofta egenkontrollerna ska göras och hur
omfattande de behöver vara, är till exempel verksamhetens inriktning, om den omfattats av
komplicerade krav i lagstiftningen, om hela eller delar av verksamheten har varit särskilt
riskfylld, om förändringar genomförts i en verksamhet, om nya arbetssätt införts eller om nya
metoder har tillämpats.
Exempel på vad egenkontroller kan bestå av

Följande punkter är exempel på vad en egenkontroll kan innefatta:
• Jämförelser av verksamhetens resultat dels med uppgifter i öppna jämförelser,
dels med resultat för andra verksamheter.
• Jämförelser av verksamhetens nuvarande resultat med tidigare resultat.
• Målgruppsundersökningar.
• Granskning av journaler.
• Undersökning av om det finns förhållningssätt och attityder hos personalen
som kan leda till brister i verksamhetens kvalitet.
• Analys av uppgifter från patientnämnder.
• Inhämtande av synpunkter från revisorer och intressenter.
Patientsäkerhetsberättelsen och verksamhetens egenkontroller
Det framgår av patientsäkerhetslagen att alla vårdgivare senast 1 mars varje år, ska framställa en
patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelsen ska redogöra för hur
patientsäkerhetsarbetet bedrivits under föregående år. Hur egenkontrollerna genomförts, vad
dessa visat och hur resultaten hanterats, ska bifogas patientsäkerhetsberättelsen.

