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Tjänsteskrivelse
Social- och omsorgsförvaltningen
Medicinskt ansvariga

2022-05-03

Dnr ÄN 2022-329
Dnr SON 2022-492

Äldrenämnden
Social- och omsorgsnämnden

Patientsäkerhetsrapport 2021, samt mål och strategier
för patientsäkerhetsarbetet kommande år
Förslag till äldrenämndens beslut
1. Patientsäkerhetsrapporten för 2021 godkänns.
2. Uppdrag ges till social-och omsorgsförvaltningen att genomföra
aktiviteter/åtgärder enligt förslag i patientsäkerhetsrapporten.
Förslag till social- och omsorgsnämndens beslut
1. Patientsäkerhetsrapporten 2021 godkänns.
2. Uppdrag ges till social-och omsorgsförvaltningen att genomföra
aktiviteter/åtgärder enligt förslag i patientsäkerhetsrapporten.
Ärende
De krav som ställs i lagstiftningen utgör grunden för den hälso- och sjukvård
som bedrivs inom respektive nämnds område. Vårdgivaren har ett tydligt
ansvar att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och att arbeta
förebyggande för att förhindra negativa händelser och vårdskador. Vårdgivare
som har avtal med respektive nämnd ska enligt lag varje år inkomma med en
patientsäkerhetsberättelse
Medicinskt ansvariga har ett sektorsövergripande ansvar för patientsäkerheten
inom äldrenämnden och social- och omsorgsnämnden och sammanställer
årligen en patientsäkerhetsrapport.
Äldrenämnden föreslås godkänna rapporten samt ge förvaltningen i uppdrag att
genomföra de aktiviteter/åtgärder som föreslås i rapporten under rubriken
Utvecklingsområden och utmaningar kommande år.
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Bakgrund
Kommunen och Region Östergötland har ett delat ansvar för hälso- och
sjukvården. Många av de mest sköra patienterna med komplexa hälsoproblem
och svåra funktionsnedsättningar får delar av sin vård inom den kommunala
hälso- och sjukvården. Behoven av kommunal hälso- och sjukvård har
förändrats. Kortare vårdtider och snabbare utskrivning från sjukhus leder till att
åtgärder för rehabilitering och habilitering i större utsträckning än tidigare
behöver utföras i den kommunala hälso- och sjukvården. För att vården ska
vara fortsatt patientsäker och resurseffektiv, kunna möta nya behov och den
demografiska utvecklingen med alltfler äldre, krävs en omställning och nya
arbetssätt i hela vårdkedjan.
Kommunala mål
Vård- och omsorgstjänster ges utifrån en helhetssyn på den enskilde. Alla
Linköpingsbor kan åldras med värdighet där kommunen tillgodoser dem med
störst behov.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt 19 § medbestämmandelagen har genomförts den 2 maj
2022.
Social- och omsorgsförvaltningen
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