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Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet 
SFS 2010:659, 3 kap. 1 § och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1 §

Att ha rutiner för god bemötande av alla vårdtagare 
Att ha rutiner så information och informationsöverföring fungerar 
Kontinuerliga uppföljningar kring patientsäkerhet 

Ansvar för patientsäkerhetsarbetet  
SFS 2010:659,3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1

Samtliga medarbetare på Asfaleia har ansvar att ta emot synpunkter och klagomål 
från patienter eller andra vårdtagare 
Delägarna för Asfaleia har ansvar för att synpunkter och klagomål hanteras och att 
arbetssättet ändras så att inga vårdskador uppstår 
Samtliga medarbetare inom Asfaleias verksamhet har ansvar att på vårdkonferensen 
granska och notera eventuella uppkomna vårdskador 

Rutiner för egenkontroll samt vilken egenkontroll som genomförts under året 
SOSFS 2011:9 5 kap. 2 § 
Egenkontroll sker: 

Att samtliga medarbeta är noga med interna observationer gällande patientsäker-
het 
Att informera patienter om att kunna lämna synpunkter inklusive om patientnämn-
den och dess verksamhet. 
Systematiska journalgranskningar 
Att ha rutiner kring suicidala patienter 

Resultat  
Utvärdering av patientsäkerheten efter första året 

Vilka åtgärder som genomförts för ökad patientsäkerhet  
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 1-2

Samtliga medarbetare på Asfaleia har kunskap och är medvetna om vikten av pati-
entsäkerhet 
Verksamheten arbetar aktivt med god bemötande av patienten, rutiner kring pati-
enter som är en fara för sig själva och andra. 

Rutiner för att identifiera risker i verksamheten 
SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 §

Tillsammans med andra vårdgivare/kollegor identifieras risker i verksamheten 

Tillsammans med patienter identifieras risker i verksamheten 

Rutiner för händelseanalyser 
SFS 2010:659, 3 kap. 3§

Skriftliga och muntliga händelseförloppsrapportering samt åtgärdsrapportering 

Samtliga medarbetare på Asfaleia ansvarar för att genomföra händelseanalysen 

Samverkan för att förebygga vårdskador 
SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 §

Gemensam processbeskrivning för att säkra patientsäkerheten 
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Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet/klagomål och synpunkter 
SFS 2010:659, 6 kap. 4 §, SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 §

Samtliga medarbetare inom Asfaleia tar emot klagomål eller synpunkter från pati-
enter, närstående, personal, myndigheter, föreningar och andra intresseorganisatio-
ner via mejl, telefon eller brev 
Samtliga medarbetare på Asfaleia ansvarar att rapportera risker och/eller händelser 
som har eller hade kunnat medföra en vårdskada för kännedom samtliga delägare 
av Asfaleia. Rapporten analyseras och en åtgärdsplan sammanställs av samtliga de-
lägare av Asfaleia.  
Inga händelser har utretts under föregående kalenderår och inga av dessa hur be-
dömts som allvarliga. 

Sammanställning och analys 
SOSFS 2011:9, 5 kap. 6 §

Inkomna rapporter, klagomål och synpunkter sammanställs och analyseras för att 
kunna se mönster eller trender som indikerar brister i verksamhetens kvalitet. 

Samverkan med patienter och närstående 
SFS 2010:659 3 kap. 4 §

Varje patient informeras om behandlingens eventuella efterverkningar 
Samtliga medarbetar erbjuder patienter att ge tips för att förbättra mottagningens 
verksamhet 

Resultat 
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3

Inga mätningar har gjorts år 2016
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