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Patientsäkerhetsberättelse 2018
Sammanfattning
Med Patientsäkerhetsberättelse 2018 som underlag önskas dialog kring resultaten från 2018,
utifrån framtida behov av utveckling och identifierade förbättringsområden.
Enligt Patientsäkerhetslag (2010:659) har vårdgivare skyldighet att upprätta en årlig
patientsäkerhetsberättelse, där det ska framgå hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under
föregående kalenderår, vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten och vilka
resultat som har uppnåtts. Patientsäkerhetsberättelsen ska tillgängliggöras för den som önskar
ta del av den.
Identifierade mål för fortsatt arbete:
- Systematiskt fallpreventivt arbetssätt inom förvaltningen
- Digitaliserad läkemedelshantering
- Fokus svårläkta sår
- Fokus olämpliga läkemedel
- Fokus palliativ vård
- Utbildning MHFA (Mental Health First Aid)
Kommunens vanligaste avvikelse är fallolyckor och här ses en ökning. Trots det minskar
antalet fall som orsakar fraktur, vilket är positivt och ger bilden av att kommunen blivit bättre
på att identifiera fallrisk och då i högre utsträckning har kunnat vidta åtgärder och förebygga
allvarliga följder av fall.
Glädjande ses viss minskning av de läkemedelsrelaterade avvikelserna. Brister i
läkemedelshanteringen är den näst mest förekommande avvikelsen och de senaste åren har
antalet ökat. Ett delvis förändrat/digitaliserat arbetssätt i hemtjänst i ordinärt boende tros ha
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bidragit till en positiv utveckling, vilket understryker behovet av digitalt stöd för
läkemedelshantering i hela förvaltningen, så att alla patienters läkemedelsbehandling
säkerställs.
Ett fortsatt utvecklingsområde är att förtydliga strukturen för uppföljning och egenkontroll,
för det systematiska kvalitetsarbetet. Behov ses av åtgärder för ökad intern kommunikation
och samverkan, så att förvaltningens olika verksamhetsområden gemensamt identifierar
utvecklingsområden och vidtar åtgärder för ökad kvalitet. Här finns goda förutsättningar att ta
tillvara resultat från lokala och nationella uppföljningar, kvalitetsregister mm.

Förslag till beslut
1 Socialnämnden godkänner Patientsäkerhetsberättelse 2018 för Motala kommun.
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