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Tjänsteutlåtande Patientsäkerhetsberättelse vård och 

omsorg 2022  

Sammanfattning  

Enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren skriva en 

patientsäkerhetsberättelse. Syftet med patientsäkerhetsberättelsen är att tydligt 

redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra 

patientsäkerheten.    

Beslutsförslag  

Godkänna patientsäkerhetsberättelsen för Görjansängen samt  

Hälso- och sjukvårdsenheten år 2022.   

Bakgrund  

Enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren skriva en 

patientsäkerhetsberättelse. Syftet med patientsäkerhetsberättelsen är att tydligt redovisa 

strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra patientsäkerheten.    

Inom Produktionsförvaltningens vård och omsorg omfattas följande 

verksamheter av patientsäkerhetslagen:  

• Hälso- och sjukvårdsenheten (HSE)   

• Görjansängen särskilt boende för äldre  

HSE består av ett team av sjuksköterskor, arbetsterapeut och fysioterapeut som 

arbetar med kundernas dagliga behov av hälso- och sjukvård samtidigt som det 

sker ett aktivt uppsökande arbete med syfte att förebygga skador och främja 

välbefinnande. HSE- verksamheten i Österåkers kommun bistår med hälso- och 

sjukvårdsinsatser på primärvårdsnivå till ca 90 patienter spridda på kommunens 

gruppboenden, samt ca 100 kunder inom dag och dagligverksamheter, sammanlagt 

16 enheter.   

Görjansängen är ett särskilt boende för äldre som öppnades på Ljusterö  

2021-06-15. Boendet rymmer tio lägenheter och är till för äldre som har 

omfattande vård- och omsorgsbehov. Verksamheten har sjuksköterskor med 

arbetstid förlagt dag, kväll och helg samt tillgång till fysioterapeut och 

arbetsterapeut via Hälso- och sjukvårdsenheten (HSE).   
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Under 2022 har HSE och Görjansängen arbetat intensivt med målet att 

fördjupa arbetet med patientsäkerhetsprocesserna och rutinerna. Utveckla 

rutiner för delegering och arbetet med digitala signeringslistor, öka 

tillgängligheten av HSL-teamet, skapa rutiner för dokumentation och planering 

av vårdåtgärder, inköp och implementation av bladderscan samt 

kompetensutveckling av HSL-teamet inom flera områden. Målet har under året 

varit att göra dessa processer säkrare och trygga patientsäkerheten inom 

respektive område.  

Förvaltningens slutsatser  

Förvaltningen ser patientsäkerhetsberättelserna som ett bra redskap för att 

tydligt redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra 

patientsäkerheten inom verksamheterna.   

Patientsäkerhetsberättelsen har en sådan detaljeringsgrad att det går att bedöma 

hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvalitet har 

bedrivits i verksamhetens olika delar.    

Verksamheten har under 2022 fördjupat arbetet inom ett antal fokusområden 

och fortsatt arbetet med att trygga och systematisera patientsäkerhetsarbetet.   

Bilagor  

1. Bilaga 1. Patientsäkerhetsberättelse hälso- och sjukvårdsenheten  

2. Bilaga 2. Patientsäkerhetsberättelse Görjansängen  
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