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Sammanfattning  

Mål inför 2020 
• Utforma blankett för avvikelser samt utforma skriftlig rutin. 
• Publicera information om möjligheter att lämna klagomål och synpunkter på 

utbildningsförvaltningens hemsida för hälso- och sjukvårdande psykologinsatser. 
• Undersöka möjligheten att införskaffa SITHs e-legitimation till psykologerna för stark 

autentisering vid åtkomst till journaler. 
• Att införa rutin för att säkerställa att det antecknas i digital patientjournal när det finns 

testprotokoll som förvaras i arkivskåp. 
• Uppdragsbeskrivning för psykologer som är förankrad i verksamheten. 
 
De viktigaste åtgärderna som vidtagits  
• Utvecklingsarbete kring psykologens uppdrag i elevhälsan, har påbörjats tillsammans med 

verksamhetschef grundskola och lokala elevhälsoteam. 
• Köpt in psykologutredningar gällande skolform av privat aktör. 
• Författat ledningssystem för elevhälsans medicinska och psykologiska insats 
• Verksamhetschefen har fått en administratörsroll i patientjournalsystemet PMO. 
  
De viktigaste resultaten som uppnåtts  

Under 2020 har bemanningssituationen på psykologtjänsterna varit svår. Väntetiden för 
psykologutredningar har ökat igen. Psykologerna kommer under 2021 ha svårt att få tid till 
främjande och förebyggande insatser, då de måste ta sig an utredningar för särskola. Det 
finns önskemål från rektorer att psykologerna ska göra utredningar för elever med svag 
måluppfyllelse och koncentrationssvårigheter mm. Att vi inte i dagsläget kan hjälpa till med 
dessa utredningar skapar frustration. 

• Gemensamt utvecklingsarbete kring psykologens uppdrag i elevhälsans arbete, har 
påbörjats tillsammans med verksamhetschef grundskola och lokala elevhälsoteam. 

• Blankett för avvikelserapportering har skapats 
• Ledningssystem för elevhälsans medicinska och psykologiska insats har upprättats och 

godkänts av utbildningsnämnden.  
• Målet att införa rutin att säkerställa anteckning i digital patientjournal när det finns 

testprotokoll som förvaras i arkivskåp har inte nåtts. Målet att testprotokollen ska förvaras 
i förslutna kuvert märkta med ”Psykologmaterial skyddat enligt 17 kap 4 § OSL 
sekretesslagen – instrumentsekretess” har inte nåtts.  

 
Mål för 2021 

• Att korta väntetider för psykologutredningar för skolform genom att försöka lösa 
bemanning och prioriteringar 

• Säkra kvalitén på vården genom handledning och kollegialt lärande för de nya 
psykologerna tillsammans med verksamhetschef 

• Upprätta en standardiserad vårdprocess för psykologutredningar med frågeställning 
intellektuell funktionsnedsättning/ utvecklingsstörning f 

• Att fortsätta arbetet med uppdragsbeskrivning för psykologerna   
• Fortsatt arbete med tydliggörande av rutiner och riktlinjer för avvikelse- och riskhantering  
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• Att införa rutin för att säkerställa att det alltid antecknas i digital patientjournal när det 
finns testprotokoll som förvaras i arkivskåp.  

• Informera vårdnadshavare och elever om möjligheter att lämna klagomål och synpunkter 
på vården via web samt publicera patientsäkerhetsberättelsen där. 
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Inledning  

Enligt patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659, ska vårdgivaren årligen upprätta en 
patientsäkerhetsberättelse senast den 1 mars som öppet och tydligt redovisar strategier, mål 
och resultat av arbetet med att förbättra patientsäkerheten.  
 

STRUKTUR  
Övergripande mål och strategier  
SFS 2010:659,3 kap. 1 § och SOSFS 2011:9, 3 kap.  
Elevhälsans psykologiska insats ska enligt skollagen främst arbeta med hälsofrämjande och 
förebyggande arbete vilket till största delen ligger utanför hälso- och sjukvårdslagstiftningens 
område. Med detta i åtanke bör således patientarbete endast utgöra en liten del av det 
arbete elevhälsans psykologiska insats utför. 
För att minimera risken för vårdskada är det viktigt att bemanningen är fullgod och att 
personalen har den kompetens som krävs för att bedriva en god och säker vård. Arbetsmiljön 
måste vara tillfredsställande och det måste finnas tid för planering och kvalitetsarbete. 
 
Organisation och ansvar  
SFS 2010:659,3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1  
För elever i gymnasieskola och gymnasiesärskola ska det finnas elevhälsa. Elevhälsan ska 
omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser, Elevhälsan 
ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningen 
måls ska stödjas. För psykologiska elevhälsan ska det finnas tillgång till legitimerade 
psykologer.  
 
Vårdgivare  
Kommunfullmäktige i Karlshamn är vårdgivare för all hälso- och sjukvård inom organisationen. 
Vårdgivaransvaret för den medicinska och psykologiska elevhälsan har överlåtits till 
utbildningsnämnden.  Nämnden har utsett verksamhetschef Petra Gagner som representant 
för vårdgivaren. Vårdgivaren har även ansvar för att ett ledningssystem upprättas. 
 
Verksamhetschef  
Verksamhetschefen har det medicinska och psykologiska ledningsansvaret vilket innebär 
ansvaret för att verksamheten tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalitet av vården 
samt främjar kostnadseffektivitet. Verksamhetschefen är också ansvarig för att säkerställa, 
utveckla och utvärdera elevhälsans psykologiska insats. Verksamhetschef är den person som 
elever, föräldrar och personal samt Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ska kunna vända 
sig till gällande frågor som rör verksamheten. I uppdrag för verksamhetschef ingår till 
exempel: 

• Lokaler och utrustning för arbetet skall vara anpassade. 
• Rutiner och egenkontroll skall upprättas och följas. 
• Avvikelser och risker skall analyseras och följas upp. 
• Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som bedöms vara en fara för 

patientsäkerheten skall rapporteras till Inspektion för vård och omsorg 
• Patienter och närstående ska uppmuntras till att involveras i patientsäkerhetsarbetet. 
• Verksamhetschefen ska rapportera regelbundet till vårdgivaren om den psykologiska 

verksamheten.  
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Hälso- och sjukvårdspersonal 
Varje legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal har ett eget yrkesansvar att arbetet skall 
utföras med god kvalité och hög patientsäkerhet och skall medverka och bidra till att hög 
patientsäkerhet upprätthålls. Enligt Patientsäkerhetslagen 6 kap 1 § ska hälso- och 
sjukvårdspersonalen utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad 
erfarenhet. En patient ska ges sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård som uppfyller 
dessa krav. Vården ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med 
patienten. Patienten ska visas omtanke och respekt. Det innebär bland annat att den som i sin 
yrkesverksamhet inom hälso- och sjukvården utfärdar ett intyg om någons hälsotillstånd eller 
vård, ska utforma det med noggrannhet och omsorg. 
I utbildningsnämnden i Karlshamns kommun finns 2.0 tjänst psykolog. Gymnasiet och 
gymnasiesärskolan får 20 % psykologinsats medan resterande 1.8 går till grundskola, 
grundsärskola, förskoleklass och förskola Under våren 2020 var bemanningen totalt 1,0 
psykologer på grund av sjukskrivning, och tjänstledigt 50% för att prova ett annat uppdrag. 
För att täcka behovet av psykologutredningar anlitades privatpraktiserande psykolog.  Antalet 
elever på gymnasiet och gymnasiesärskolan uppgick 2020 till drygt 1100 elever. Antalet elever 
i grundskola, grundsärskola och förskoleklass uppgick till ca 3600 (varav ca 450 i friskolorna). 
Barn inskrivna i förskolan var ca 1500. Sammantaget alla barn och elever i verksamheten blir 
”vårdtyngden” mer än 3000 barn och elever per 1.0 psykolog. Psykologförbundets 
rekommendationer är ca 500 barn/ elever per 1.0 tjänst psykolog.. 
De två psykologerna som slutade sina anställningar under 2020 hade mycket hög kompetens 
och lång erfarenhet. En av de nyanställda har legitimation och viss erfarenhet. Den andre är 
inte legitimerad och får inte arbeta självständigt. Då verksamhetschefen är psykolog har 
handledning ordnats på detta sätt. Varje medarbetare ansvarar för att avvikelser och risker 
identifieras och rapporteras.  
 
Samverkan för att förebygga vårdskador 
SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 §, 7 kap. 2 § p 3 
Samverkan och samarbete ska löpa som en röd tråd genom hela hälso- och 
sjukvården. Brister i samverkan kan innebära risk för avvikelser och leda till 
vårdskador. Enligt kap 7, 5 § enligt patientsäkerhetslagen ska hälso- och sjukvårdspersonalen i 
frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa samverka med samhällsorgan, 
organisationer och andra som berörs. I fråga om utlämnande av uppgifter gäller de 
begränsningar som följer av 12-14 §§ och av offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400).Bestämmelser om skyldighet att anmäla till socialnämnden att ett barn kan 
behöva nämndens skydd finns i 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453). Lag (2017:62) 
Erfarenhet från samverkan talar för ett fortsatt stort behov av att utveckling för att öka 
patientsäkerheten: 
 
Intern samverkan 
• Central samverkan med övriga professioner i centrala barn- och elevhälsan bland annat 

genom regelbundna möten för gemensamt utvecklingsarbete, ärendefördelning, 
gemensamma utbildningsinsatser och handledningsinsatser som riktas till verksamheterna 
i förskola och skola. 

• Samverkan med lokala barn- och elevhälsoteam på respektive förskola- skola vid 
 förfrågningar om insatser av psykologer (samt förfrågningar om andra insatser). 
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Extern samverkan 

• Samverkan med regionens hälso- och sjukvård i enskilda barn- och elevärenden men även 
till viss del i verksamhetsövergripande samverkan enligt det länsövergripande samverkans 
avtalet. 

• Under 2020/2021 pågår revidering av det länsövergripande samverkansavtalet. Ett av 
målen med avtalet är att säkerställa samverkan för barn och unga upp till 18 år, som är i 
behov av samtidiga insatser från olika aktörer från Kommuner och Regionen i Blekinge.. 
 

Patienters och närståendes delaktighet 
SFS 2010:659 3 kap. 4 § 
Enligt patientsäkerhetslagen kap 3 4 § ska vårdgivaren ge patienterna och deras närstående 
möjlighet att delta i patientsäkerhetsarbetet. Enligt 8 a § ska vårdgivaren från patienter och 
deras närstående ta emot klagomål mot och synpunkter på den egna verksamheten. 
All hälso- och sjukvård med några få undantag är frivillig. Samtycke till utredning eller hälso- 
sjukvårdande insats av psykolog sker i de flesta fall i form av skriftliga ansökningar. Det är 
rektor som formulerar ansökan och vårdnadshavare skriver under för att lämna sitt samtycke. 
Vid utredning och insatser eftersträvas hög elevdelaktighet genom ett förhållningssätt som 
bygger på lyhördhet och anpassad information. Gymnasieelever ansöker oftast på eget 
initiativ via annan elevhälsopersonal. Vårdnadshavares delaktighet och samtycke efterfrågas 
som regel. Inom gymnasieskolan görs bedömning av elevens mognad om vårdnadshavare 
motsätter sig utredning och insatser. Information om aktuell psykologisk insats ges muntligt 
inför eller i uppstart av en insats. Informationen handlar om sekretess, tystnadsplikt, varför 
utredningen ska göras, hur utredningen kommer att gå till och att ett utlåtande kommer att 
skrivas. Tolk används vid behov för att säkra informationsflödet. 
 
Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet 
SFS 2010:659, 6 kap. 4 § och SOSFS 7 kap. 2 § p 5 
Avvikelserapport 
All hälso- och sjukvårdspersonal är skyldiga att rapportera avvikelser. Syftet är att dra lärdom 
och förhindra att samma typ av händelser inträffar igen. En avvikelse är en händelse som 
medfört eller riskerat medföra någon typ av skada för en elev. En avvikelse kan vara ett 
tillbud, där en risksituation uppstått som skulle kunna ha lett till vårdskada eller en negativ 
händelse där en vårdskada verkligen har uppkommit. Om en avvikelse inträffat ska en 
avvikelserapport skrivas av berörd psykolog. En avvikelserapport ska i första hand fokusera på 
vad som har inträffat och bör inte innehålla spekulationer om vems fel det var att händelsen 
inträffade. Avvikelserapporten ska innehålla händelseförlopp, tidsangivelse, eventuella andra 
involverade vårdgivare, förslag till åtgärder/skydd för att förhindra upprepning av det som 
hänt samt om elev eller vårdnadshavare är informerad. En avvikelseblankett för psykologer 
har upprättats. 
 
Rutin vid avvikelserapport  
Rutinen för avvikelserapportering är under framtagande och planeras vara färdigställd under 
år 2021. 
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Klagomål och synpunkter 
SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 och 6§§, 7 kap 2 § p 6, 
Lag (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården. 
Rutiner och underlag för klagomålshantering finns framtagna och är tillgängliga på 
kommunens hemsida, men till dagsdato gäller de för utbildningsförvaltningens hela 
verksamhet.  Under år 2020 har inga klagomål inkommit från elever eller vårdnadshavare. 
Elever och vårdnadshavare behöver upplysas om att denna möjlighet finns. Däremot har det 
inkommit flera klagomål muntligen från pedagoger och rektorer. Det har handlat om för långa 
väntetider på psykologutredningar och behov av utredningar med frågeställningar som 
generella inlärningssvårigheter och koncentrationssvårigheter. Det är önskvärt att få in 
klagomål och synpunkter för att utveckla verksamheten.  
 
Egenkontroll 
SOSFS 2011:9, 5 kap. 2§, 7 kap. 2 § p 2 
Verksamhetens egenkontroller innefattar uppföljning av dokumentation, journalhantering, 
lokaler och utrustning, samverkan och arbetsmiljö. Utifrån egenkontroll ändras rutiner och 
arbetssätt.. 
 

Egenkontroll Omfattning Källa Ansvarig 

Lokaler och utrustning 
(psykologiska test) 

Vid behov Diskussionspunkt vid 
psykologmöte 

Verksamhetschef 
och psykologer 

Journalskåp och 
journaler i PMO 

1 gång per 
år 

Gallring och arkivering av 
testprotokoll i 
pappersformat. Arkivering 
från PMO till Sydarkiveras 
system har ännu inte 
påbörjats 

Verksamhetschef 
och psykologer 

Avvikelser Vid behov Diskussion kring 
gemensamt förbättrings 
arbete kring rutiner och 
processer 

Verksamhetschef 
och psykologer 

Patientens klagomål 
och synpunkter 

Fortlöpande Patientnämnden, 
inspektionen för vård och 
omsorg 

Verksamhetschef 

 
PROCESS - Åtgärder för att öka patientsäkerheten 
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 2 
Under 2020 har vi: Träffats mindre än 1 gång per månad för psykologmöte där stående 
punkter bland annat varit: 

• Arbetsbelastning och arbetsmiljöns betydelse för patientsäkerheten 
• Rutiner för att säkerställa att medarbetarna har god kännedom om de lagar som styr 

hälso- och sjukvårdande insatser 
• Arbeta för att inkommande ansökningar om psykologutredningar ska diarieföras i 

Eforthe med inkommande postgång. 
• Process och instrument för kvalitetssäkrade psykologutredningar avseende skolform, 

där diagnosen intellektuell funktionsnedsättning kan ställas 
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• Rutiner för ärendegång, att inkommande ansökningar diarieförs, prioritering av 
utredning för skolform. 

• Att sträva efter kostnadseffektiva insatser med kvalitet 
• Rutiner för dokumentation, journalhantering och arkivering 
• Gränsdragning och samverkan i uppdrag som faller inom ramen för regionens insatser  

 
Riskanalys 
SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 §, 7 kap 2§ p 4 
Hälso- och sjukvårdens kvalitet ska fortlöpande utvecklas och säkras för att förebygga 
vårdskador, Händelser som medfört eller hade kunnat medföra vårdskada ska utredas och 
risker ska diskuteras konstruktivt. Vårdgivaren är skyldig att anmäla händelser som medfört 
men även händelser som hade kunnat medföra allvarlig vårdskada till Inspektion för vård och 
omsorg, IVO. Under år 2020 har inga risker eller händelser rapporterats.  
 
Utredning av händelser - vårdskador 
HSLF-FS 2017:40, 3 kap. 1§ och SOSFS 2011:9 7 kap sista stycket 
Under år 2020 har inga risker eller händelser rapporterats  
 
Informationssäkerhet 
HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1§ 
Enligt patientdatalagen kap 1 2 § ska informationshantering inom hälso- och sjukvården vara 
organiserad så att den tillgodoser patientsäkerhet och god kvalitet samt främjar 
kostnadseffektivitet. Enligt Kap 3 1 § ska det vid vård av patienter föras patientjournal. Syftet 
med att föra en patientjournal är i första hand att bidra till en god och säker vård av 
patienten. Psykologerna för journaler i det digitala systemet PMO. Testprotokoll förvaras i låst 
arkivskåp. Verksamhetschef har blivit administratör för PMO och kan nu tilldela och ta bort 
behörigheter, liksom att regelbundet kontrollera olovlig åtkomst till information. Målet att 
införskaffa SITHs e-legitimation till psykologerna för stark autentisering vid åtkomst till 
journaler har prioriterats bort på grund av bemanningssituationen. 
 
 
RESULTAT OCH ANALYS    
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3 
Egenkontroll 
Utifrån verksamhetens mål satt inför arbetet med patientsäkerhet år 2020 blev resultatet 
följande i nedanstående processer: 

    Mål Strategi Åtgärd Resultat Analys 

1. Kvalitetssäkra 
bedömningar/ 
psykolog-  
utredningar och 
säkerställa tid 
för journalföring  

 

1. Ta fram en 
tydlig 
uppdrags-
beskrivning för 
psykologerna 
inom 
utbildningsnä
mnden i 
Karlshamns 
Kommun  

1. Rektorer som 
skickat in 
ansökningar 
om 
psykologutredn
ing med annan 
frågeställning 
än skolform har 
som regel 
erbjudits andra 

1. 
Utvecklingsar
betet med 
verksamhetsc
hef 
grundskola 
och lokala 
elevhälsotea
m har varit 
positivt och 

1.På grund av 
bemanningssitua
tionen under 
2020 har det 
varit svårt att 
arbeta med att 
utveckla 
patientsäkerhete
n. 
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2. Skapa en 
rimlig 
arbetsbelastni
ng för 
psykologerna 
 
3. Avgränsa 
psykologutred
ningar till att 
endast gälla 
frågeställning 
om skolform 
 
 
 

insatser av 
annan 
elevhälsoperso
nal från 
centrala barn 
och elevhälsan 

2. Tillsammans 
med 
verksamhetsch
ef grundskola 
och lokala 
elevhälsoteam 
arbeta med att 
utforma 
uppdragsbeskri
vningar för 
elevhälsans 
olika roller och 
ansvar. 

kommer att 
fortsätta 
under 2021. 

2.Patientsäkerhe
ten i form av 
kvalitetssäkrade 
bedömningar 
och journalföring 
blev under andra 
halvan mindre 
god på grund av 
de nyanställda 
psykologernas 
kompetens och 
erfarenhet. 

2. Rimlig 
väntetid för 
elever som 
väntar på 
psykologutred
ningar 
gällande 
skolform/ 
särskola 

 

Köpa in 
psykologutred
ningar 
gällande 
skolform av 
privatpraktiser
ande psykolog 

Privatpraktiserand
e psykolog har 
köpts in 

Målet har 
inte nåtts. 
Väntetiden 
under 2020 
har åter ökat 
och varit ca 
12 månader 
för den elev 
som fått 
vänta längst.  

Enligt 
skolverkets 
allmänna råd om 
mottagande i 
grund-och 
gymnasiesärskol
a ska utredning 
påbörjas så snart 
frågeställning 
om skolform 
ställs.  

 
Avvikelser 
Uteblivna avvikelser är inte på något sätt eftersträvansvärt. Systemet med avvikelser hade 
under 2020 ännu inte implementerats. 
 
Händelser och vårdskador 
Inga allvarliga vårdskador har rapporterats. Arbetet med att säkerställa rutiner runt insatser, 
bedömning, utredning, diagnostik och dokumentation fortgår. 
 
Riskanalys 
Psykologerna i utbildningsnämndens verksamheter ansvarar för att identifiera och rapportera 
risker som kan medföra negativa händelser eller tillbud i verksamheten och för eleverna. 
Större förändringar i verksamheten kan också väsentligen påverka patientsäkerheten. 
Verksamhetschefen ansvarar tillsammans med berörda för att göra en riskanalys och 
återinföra informationen till verksamheten. Likaså ansvarar verksamhetschefen för att påtala 
risker till vårdgivaren. Utifrån rådande bemanning på psykologtjänsterna föreligger fortsatt 
risk för långa väntetider för utredning och att psykologerna inte hinner med att föra journal. 
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Med ny personal är kunskaper och erfarenheter om psykologisk diagnostik och behandling 
lägre än tidigare. Elever riskerar att inte få läsa enligt rätt skolform, anpassad till deras 
inlärningsförmåga och dagliga stödbehov. 
 
Mål och strategier för kommande år 2021 

• Utforma skriftlig rutin för avvikelsehantering 
• Publicera information om möjligheter att lämna klagomål och synpunkter på 

utbildningsförvaltningens hemsida för hälso- och sjukvårdande psykologinsatser 
• Att införa rutin för att säkerställa att det alltid antecknas i den digitala patientjournalen 

om det finns testprotokoll som förvaras i arkivskåp.  
• Uppdragsbeskrivning för psykologer 
• Kvalitetssäkra bedömningar/ psykologutredningar genom att Införa en standardiserad 

vårdprocess för psykologutredningar med frågeställning intellektuell 
funktionsnedsättning/ utvecklingsstörning  

• Säkerställa tid för journalföring 
• Rimlig väntetid för psykologutredningar gällande skolform/ särskola 
 
 
Kunskapsförstärkande mål 
• Fortsatt arbete med definition av olika arbetsuppgifter, uppdragsbeskrivning, 

likvärdighet och utvecklingsarbete 
• Ta del av socialstyrelsens riktlinjer för att Införa en standardiserad vårdprocess för 

psykologutredningar med frågeställning intellektuell funktionsnedsättning/ 
utvecklingsstörning 

 
 
Karlshamn 2021-02-02 
 
 
 
Petra Gagner 
Verksamhetschef strategisk elevhälsa, och elevhälsans medicinska och psykologiska insats 
Leg. Psykolog. 
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Avvikelse Samlingsterm för negativ händelse och tillbud (SOSFS 2005:12)  
Avvikelsehantering Rutiner för att identifiera, dokumentera och rapportera negativa händelser 
och tillbud samt för att fastställa och åtgärda orsaker, utvärdera åtgärdernas effekt och 
sammanställa och återföra erfarenheterna (SOSFS 2005:12)  
Händelse Avgränsat, iakttagbart skeende  
Händelseanalys Systematisk utredning av tillbud och negativa händelser. Utredningen 
omfattar rekonstruktion av händelseförlopp och orsaksanalys (Händelseanalys & Riskanalys 
Handbok för patientsäkerhetsarbete ISBN: 91-7164-093-2).  
Kriterium Journaluppgift som används som utgångspunkt för att identifiera skada på patient 
Negativ händelse Händelse som medfört vårdskada (SOSFS 2005:12)  
Orsak Tillstånd, händelse eller handling, eller utebliven handling, som har gett eller kan ge 
upphov till tillbud, negativ händelse eller risk  
Orsaksanalys Systematisk identifiering och bedömning av orsaker och bakomliggande orsaker 
till tillbud, negativa händelser och risker  
Skada Lidande, obehag, kroppslig eller psykisk skada, sjukdom eller död som orsakas av hälso- 
och sjukvården  
Patientsäkerhet Skydd mot vårdskada (SOSFS 2005:12)  
Patientsäkerhetsarbete Arbete som syftar till patientsäkerhet genom att analysera, fastställa 
och undanröja orsaker till risker, tillbud och negativa händelser  
Risk Möjlighet att en negativ händelse ska inträffa (SOSFS 2005:12)  
Riskanalys Systematisk identifiering och bedömning av risk  
Tillbud Händelse som hade kunnat medföra vårdskada (SOSFS 2005:12)  
Vårdgivare Statlig myndighet, landsting och kommun i fråga om sådan hälso- och 
sjukvårdsverksamhet som myndigheten, landstinget eller kommunen har ansvar för (offentlig 
vårdgivare) samt annan juridisk person eller enskild som bedriver hälso- och 
sjukvårdsverksamhet (privat vårdgivare) (Socialstyrelsens termbank) 
Vårdskada Lidande, obehag, kroppslig eller psykisk skada, sjukdom, eller död som orsakats av 
hälso- och sjukvården och som inte är en oundviklig konsekvens av patientens tillstånd eller 
en förväntad effekt av den behandling patienten erhållit på grund av tillståndet (SOSFS 
2005:12) 
  
    
 


