
VÅRDGIVARE 
Omsorgsnämnden

Vårdens skyldighet:
ATT GE EN SÄKER VÅRD !



Vårdgivarens skyldigheter styrs av:

• Patientsäkerhetslagen 2010:659 3:e kap.

• Hälso- och sjukvårdslagen 2017: 30 11-13 kap



Hälso- och sjukvårdsavtalet 2018-2020

• Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland reglerar 
hälso- och sjukvårdsansvaret mellan kommunerna i Västra 
Götaland och Västra Götalandsregionen.

• Hälso- och sjukvårdsavtalet, är det huvudavtal som 
samtliga huvudmän ställt sig bakom och ska tillämpa.

• Övriga överenskommelser och riktlinjer mellan 
huvudmännen inom hälso- och sjukvårdsområdet är 
underställda regleringen i Hälso- och sjukvårdsavtalet.



Patientsäkerhet 
– Att skydda patienter från vårdskador.

Vårdskada 
– Lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom 
samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata 
åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso-
och sjukvården.

Allvarlig vårdskada
– Vårdskada som är bestående och inte ringa, eller har 

lett till att patienten fått ett väsentligt ökat vårdbehov 
eller avlidit.



Vårdgivaren ska planera, leda och 
kontrollera verksamheten så att kravet på 
god vård enligt hälso- och sjukvårdslagen 
upprätthålls. 2010:659

• Vårdgivaren ska upprätta ett ledningssystem för 
att systematiskt utveckla verksamhetens kvalitet.
SOSFS 2011:9



Vårdgivaren ska vidta åtgärder för att 
förebygga att patienter drabbas av 
vårdskador. 2010:659

• Vårdgivaren ska fortlöpande bedöma 
eventuella risker för händelser som kan innebära 
brister i verksamhetens kvalitet.



Vårdgivaren ska utreda händelser som 
medfört eller hade kunnat medföra en 
vårdskada. Utredningen ska klargöra vad 
som hänt, varför och vad som kan göras för 
att liknande händelser inte ska inträffa på 
nytt. 2010:659

• Vårdgivaren ska förutom de av hälso- och 
sjukvårdsperonalen rapporterade riskerna och 
händelserna utreda även klagomål och synpunkter från 
patienter och deras närstående, personal, andra 
vårdgivare etc. Denna sammantagna utredning av 
avvikelser ska leda till analys och förbättrande åtgärder i 
verksamheten.



Vårdgivaren ska snarast anmäla allvarlig 
vårdskada till IVO, Inspektionen för vård 
och omsorg 2010:659

• Enligt anmälningsskyldigheten enligt lex Maria 
ska även utredning av händelsen som medfört 
eller hade kunnat medföra en allvarlig 
vårdskada ges in till IVO. Utredningen ska till IVO 
samtidigt som anmälan eller snarast därefter.



Vårdgivaren ska snarast informera 
patienter om inträffade vårdskador och om 
vilka åtgärder som vidtas för att liknande 
händelser inte ska inträffa på nytt. 
Patienten ska också få information om 
möjligheterna att klaga hos IVO eller att 
vända sig till patientnämnden samt att 
begära ersättning enligt patientskadelagen 
eller från läkemedelsförsäkringen.
Vårdgivaren ska ge patienterna och deras 
närstående möjlighet att delta i 
patientsäkerhetsarbetet. 2010:659



• Utöver det systematiska omhändertagandet av 
klagomål och synpunkter kan detta till 
exempel handla om att involvera patienter och 
närstående i händelse- eller riskanalyser. 



Vårdgivaren ska snarast anmäla till IVO när 
en legitimerad hälso- och 
sjukvårdspersonal skäligen kan befaras 
utgöra en fara för patientsäkerheten, även 
om berörd person inte längre är verksam 
hos vårdgivaren. 2010:659



Vårdgivaren ska upprätta en patient-
säkerhetsberättelse senast den 1 mars 
varje år och i den dokumentera hur patient-
säkerhetsarbetet bedrivits under det 
föregående året, vilka åtgärder som 
vidtagits och vilka resultat som uppnåtts.
2010:659

• Patientsäkerhetsberättelsen ska innehålla 
uppgifter om ansvarsfördelning, egenkontroll, 
samverkan, hantering av risker och vårdskador 
samt klagomål och synpunkter.



Lagar och föreskrifter
• Regelverket för patientsäkerhet i Sverige är 

omfattande. Förutom ett flertal lagar finns 
närmare tvåhundra föreskrifter och allmänna råd 
från statliga myndigheter som rör hälso- och 
sjukvård. Vårdgivaren ska se till att 
bestämmelserna i lagar, förordningar, föreskrifter 
och allmänna råd följs i verksamheten. Viktigt 
att komma ihåg är också att regelverket 
förändras över tid, nya författningar tillkommer 
och gamla upphävs.



Ny lag 2018-01-01

• Samverkan vid utskrivning från sluten Hälso- och 
sjukvård.

(tidigare betalningsansvarslagen)



Lag om Samverkan vid utskrivning från 
sluten Hälso- och sjukvård.  2017:612

• Överenskommelse och riktlinjen för samverkan 
vid in och utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård. 2018-09-25

http://www.vardsamverkan.se/samverkanteman/vardplanering/trygg-och-effektiv-
utskrivning-fran-sluten-vard/

• Betalningsmodell (3 dagar)



Hälso- och sjukvårdspersonalens 
skyldigheter:

• skyldig att bidra till en hög patientsäkerhet. 
• rapporteringsskyldighet gällande risker för 

vårdskador och händelser som medfört eller 
hade kunnat medföra en vårdskada.

• hälso- och sjukvårdspersonalen har ett eget 
yrkesansvar. (leg)



MAS 

• Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Hälso- och sjukvårdslagen 2017:30 11kap.

• Hälso- och sjukvårdsförordningen 2017:80



• patienten får en säker och ändamålsenlig hälso-
och sjukvård av god kvalitet inom kommunens 
ansvarsområde 

• patienten får den hälso- och sjukvård som läkare 
förordnat om

• rutiner finns så att kontakt tas med läkare eller 
annan hälso- och sjukvårdspersonal när 
patientens tillstånd fodrar det

• utforma och fastställa ändamålsenliga rutiner för 
läkemedelshantering

MAS ansvarsområde



Forts.

• utforma och fastställa ändamålsenliga rutiner för 
rapportering om en patient i samband med vård 
eller behandling drabbats av eller utsatts för risk 
att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom

• beslut om att delegera vårduppgifter är 
förenliga med patientsäkerheten

• journaler förs i den omfattning som föreskrivs och 
att genomföra regelbundna kvalitetssäkringar av 
läkemedelshanteringen
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