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Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar att godkänna Patientsäkerhetsberättelsen 2019.

Yttrande till beslutsförslaget
Regionstyrelsen vill understryka att det systematiska patientsäkerhetsarbetet
ska vara högt prioriterat i regionen och inriktas på att tidigt identifiera risker
och förebygga att patienter drabbas av vårdskador. Det är angeläget att säkerställa hög kunskapsnivå bland regionens medarbetare och att det systematiska förbättringsarbetet utvecklas med god uppföljning som grund.

Sammanfattning
Under 2019 har regionen fortsatt det systematiska patientsäkerhetsarbetet
som b la riktar sig på implementering av lagförändringarna för klagomål och
synpunkter från patienter och närstående. Andelen vårdskador har minskat
något 2019 i jämförelse med tidigare år. Det är flest avvikelser, klagomål
och synpunkter inom området vård- och behandling. De allvarligaste vårdskadorna som blir föremål för anmälan om lex Maria rör självmord och missad, försenad eller utebliven diagnos och behandling.

Ärendet
Enligt patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 ska vårdgivaren ta fram en årlig
patientsäkerhetsberättelse. Avsikten är att öppet och tydligt redovisa strategier, mål och resultat av regionens systematiska patientsäkerhetsarbete. Patientsäkerhetsberättelsen bygger på föreskriften om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) och utgör en del av regionens ledningssystem. Underlag utgörs av divisionernas patientsäkerhetsberättelser
och redogörelser från områdesansvariga för aktiviteter kopplade till patientsäkerhetsområdet. Regionens patientsäkerhetsberättelse inkluderar även
informationssäkerhet och strålsäkerhet.
Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet
Kvinnor drabbas i högre utsträckning än män av vårdskador. Inom olika
typer av skadegrupper varierar utfallet mellan kvinnor och män. Det är angeläget att följa upp och analysera bakomliggande orsaker till resultatet. Beslutet att godkänna patientsäkerhetsberättelsen bedöms inte ha någon påverkan
på jämställdheten mellan kvinnor och män, flickor och pojkar.
Bilagor:
Patientsäkerhetsberättelse Region Norrbotten 2019
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