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Riktlinjer för landstingets säkerhet
Allmänt
I landstinget ska säkerhetsarbetet bedrivas med ett helhetsperspektiv där
delprocesserna skapar en gemensam säkerhetsprocess. Syftet är att förhindra
att oönskade händelser inträffar.

Mål
. Säkerhetsprocessen ska bidra till att:
 Skapa en säker vård för patienter.
 Skapa en trygg och säker miljö för patienter, besökare, förtroendevalda,
anställda och studerande.
 Säkra den dagliga driften och vid oförutsedda händelser möjliggöra en
situationsanpassad optimal verksamhet inom alla ansvarsområden.
 Skydda landstingets verksamhet, information, egendom och ekonomi.
Målen nås främst bl a genom ett kontinuerligt förbättringsarbete där:
 Avvikelser fångas upp och hanteras i ett landstingsgemensamt
rapporterings- och uppföljningssystem.
 Åtgärder vidtas som bygger på interna utredningar, risk-, händelse- och
sårbarhetsanalyser.
 Säkerhetsärenden bereds vid de lokala säkerhetsråden och det regionala
säkerhetsrådet.

Roller och ansvar
Huvudprincipen är att säkerhetsansvaret följer verksamhetsansvaret på alla
nivåer. Säkerhetsarbetet bedrivs som en integrerad del i det dagliga arbetet.
Alla anställda har som uppgift att rapportera säkerhetsrelaterade händelser.
Landstingsdirektören är ytterst ansvarig för säkerheten och fastställer
inriktning och beslutar om prioriteringar.
Kanslichefen/Säkerhetschefen i verksamhetsavdelningen leder och
samordnar landstingets säkerhetsprocess och upprättar landstingets
säkerhetsplan.
Division Närsjukvård ska leda och samordna landstingets säkerhetsprocess i
respektive närsjukvårdsområde.
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Säkerhetssamordningsansvar
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1) Säkerhetschef är även säkerhetsskyddschef.
2) Även IT-säkerhetssamordnare
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Landstingets säkerhetsplan
Landstingets säkerhetsplan ska revideras årligen och godkännas av
landstingsdirektören. Planen ska bl a innehålla definition av
säkerhetsprocessen, roller och ansvar samt målsättningar och aktiviteter för
respektive delprocess.
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