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Patientsäkerhetsberättelser för vård- och
omsorgsboenden år 2020
Förslag till beslut
Östermalms stadsdelsnämnd tar del av redovisningen och lägger
ärendet till handlingarna.
Sammanfattning
Enligt patientsäkerhetslagen (PSL 210:659) ska vårdgivare årligen
beskriva sitt patientsäkerhetsarbete i en särskild
patientsäkerhetsberättelse. Samtliga vård- och omsorgsboenden
inom stadsdelsnämndens huvudmannaskap har tagit fram
patientsäkerhetsberättelser.
För att ge en samlad bild och bedömning gör förvaltningens
medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS) och medicinskt ansvarig
för rehabilitering (MAR) också en övergripande
patientsäkerhetsberättelse för de verksamheter som ingår i
stadsdelsnämndens huvudmannaskap. Den rådande pandemin
påverkade verksamheternas systematiska och strukturerade
patientsäkerhetsarbete. Under en period i början av pandemin, då
läkarkontakt på vård- och omsorgsboendena främst skedde över
telefon, ställdes högre krav på sjuksköterskan att förmedla
patientens hälsotillstånd utifrån observationer och bedömningar.
Ärendet
Enligt patientsäkerhetslagen (PSL 210:659) ska varje verksamhet
årligen upprätta en patientsäkerhetsberättelse.
Patientsäkerhetsberättelsen ska finnas tillgänglig senast den 1 mars
varje år för den som vill ta del av den.
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Berättelsen ska beskriva verksamhetens patientsäkerhetsarbete
under föregående kalenderår. Vårdgivaren ska beskriva vad
verksamheten har gjort för att identifiera, analysera och så långt
som möjligt minska risker i vården för att minska antalet tillbud och
negativa händelser.
Stadsdelens medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS) och
medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) har i
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Patientsäkerhetsberättelse för Östermalms stadsdelsförvaltning,
äldreomsorg, gjort en samlad bedömning av hälso- och sjukvården i
de verksamheter som ingår i stadsdelsnämndens huvudmannaskap.
Den rådande pandemin påverkade verksamheternas systematiska
och strukturerade patientsäkerhetsarbete. Kompetens och resurser
inom väsentliga områden behövde säkerställas för att förhindra och
minska risker för smittspridning inom verksamheterna. Vid smitta i
verksamheterna har större krav ställts på att säkerställa fungerande
kohortvård men även en ökad vårdnivå. Under en period i början av
pandemin, då läkarkontakt på vård- och omsorgsboendena främst
skedde över telefon, ställdes högre krav på sjuksköterskan att
förmedla patientens hälsotillstånd utifrån observationer och
bedömningar. Under den senare delen av året har kompetens,
arbetssätt och följsamheten till rutiner och direktiv stabiliserats
vilket inneburit att verksamheterna har kunnat återuppta ett mer
systematiskt arbete utifrån planerade strategier.
Bedömningen grundar sig på genomförda uppföljningar under 2020
samt insamlade uppgifter från verksamheterna. Syftet med
patientsäkerhetsberättelsen är att vårdgivare ska ha kontroll över sitt
patientsäkerhetsarbete.
Synpunkter och förslag
Av de uppföljningar och uppgifter som inhämtats från
verksamheterna under året har man visat att hälso- och sjukvården
trots pandemin i stort kunnat hålla en godtagbar nivå. En styrka som
stödjer ett patientsäkert arbetssätt är att samtliga verksamheter
aktivt arbetar med teamarbete och att preventivt arbete genomförs,
en annan styrka är att sjuksköterska finns på plats dygnet runt i
samtliga verksamheter. Identifierade gemensamma
utvecklingsområden bedöms vara kontinensvård och vård i livets
slut.

Marianne Wikander
Avdelningschef
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Bilagor
1. Patientsäkerhetsberättelse Kampementets vård- och
omsorgsboende År 2020
2. Patientsäkerhetsberättelse Kattrumpstullens vård- och
omsorgsboende År 2020
3. Patientssäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2020 Ersta
Linnégården
4. Patientsäkerhetsberättelse Rio vård- och omsorgsboende År
2020
5. Patientsäkerhetsberättelse Östermalms dagverksamheter År
2020
6. Patientsäkerhetsberättelse för Östermalms
stadsdelsförvaltning äldreomsorg År 2020
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