Privattandläkarnas mall för patientsäkerhetsberättelse
Alla vårdgivare ska bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och en del av detta är att årligen
upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Syftet med det lagstadgade kravet om
patientsäkerhetsberättelsen är dels att förstärka vårdgivarens roll gällande patientsäkerhetsarbetet i
verksamheten och dels att underlätta vid tillsyn från exempelvis Inspektionen för vård och omsorg
(IVO). Syftet är också att andra intressenter så som patienter, vårdgivare och patientorganisationer
ska få insyn i verksamhetens patientsäkerhetsarbete genom patientsäkerhetsberättelsen. 1
Vårdgivaren ska senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken följande
ska framgå:
1. Hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår.
2. Vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten.
3. Vilka resultat som har uppnåtts.
Patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig för den som önskar ta del av den. 2 Vidare ska
patientsäkerhetsberättelsen ha en sådan detaljeringsgrad att det går att bedöma hur det
systematiska patientsäkerhetsarbetet har bedrivits i verksamhetens olika delar och att
informationsbehovet hos externa intressenter tillgodoses. 3
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Företagsnamn/Mottagning

Patientsäkerhetsberättelse för
2021

Datum och innehållsansvarig

 Ange de medarbetare som varit ansvariga för patientsäkerhetsarbetet under det gångna
året.
• Exempelvis: Klagomål och synpunkter från patienter har tagits om hand av respektive
behandlare och sammanställts och analyserats av xx och xx.
• Exempelvis: Jag som ytterst ansvarig för verksamheten har granskat journaler, akter
och annan dokumentation.
• Exempelvis: Sköterska x har ansvarat för att följa upp remisser.

 Beskriv hur ni följt upp verksamheten genom avvikelsehantering, egenkontroller och
riskanalyser.
• Exempelvis: Interna observationer tas upp löpande och/eller vid en stående mötestid
en gång i veckan där detta delges alla och diskussion om åtgärd förs.
• Exempelvis: Systematiska journalgranskningar genomförs.
• Exempelvis: Vi har jämfört föregående års patientsäkerhetsberättelse med detta års,
i uppföljnings- och utvecklingssyfte.

 Beskriv hur ni arbetar med och samverkar för att patienter inte ska drabbas av vårdskada.
• Exempelvis: Vi har en process där remisser följs upp efter x antal dagar.
• Exempelvis: Patienters synpunkter diskuteras och åtgärder vidtas.

 Beskriv händelser som hade kunnat medföra, eller som medförde vårdskada.
• Ange vad som kunnat inträffa/inträffade.
• Ange vad ni har vidtagit för åtgärder för att förebygga att de inträffar i framtiden.
• Ange om det rört sig om en allvarlig vårdskada (Lex Maria) och om ni anmält det hela
till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

 Ange om ni vidtagit någon ytterligare åtgärd för att öka patientsäkerheten.

