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Engagerad ledning och tydlig 

styrning
En av fyra grundförutsättningar för säker vård
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God och säker vård – överallt 

och alltid

Ingen patient ska behöva drabbas av vårdskada. 

Fyra grundläggande förutsättningar för att nå dit 

har identifierats och engagerad ledning och 

tydlig styrning är en av dem. 

På de följande bilderna finns en översiktlig 

beskrivning av vad just den här 

grundförutsättningen innebär. Bildspelet 

avslutas med några frågor att reflektera kring, 

ensam eller tillsammans med andra. 

Mer detaljerad och fullständig information om 

grundförutsättningarna finns i Handlingsplan för 

ökad patientsäkerhet i Region Skåne och 

Nationell handlingsplan för ökad 

patientsäkerhet. 
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Engagerad ledning och tydlig styrning – vad 

innebär det?

Ledningens 
ställningstaganden, 

kunskap, förhållningssätt, 
agerande och beslut är 
avgörande för en hög 

patientsäkerhet. 

Kunskap om 
patientsäkerhet behövs på 

alla nivåer i hälso- och 
sjukvårdssystemet. 

Alla nivåer är viktiga– från 
den politiska nivån till 

beslutsfattare på regional 
och kommunal nivå samt 
från operativa chefer till 
ledare i den patientnära

verksamheten. 

Det måste finnas 
förutsättningar för ett 

hållbart och kompetent 
ledarskap.

Hög patientsäkerhet 
utvecklas bäst i 

organisationer där 
medarbetarna är delaktiga 
och delar samma mål som 

ledningen.

Vi bär alla ett gemensamt 
ansvar för att vården ska 

vara så god och säker som 
möjligt.
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Engagerad ledning och tydlig styrning –

varför är det viktigt?

Det är en grundläggande 
förutsättning för en säker 

vård att det finns en 
engagerad och kompetent 

ledning och tydlig 
styrning.

Ledningens 
ställningstaganden, 

kunskap, förhållningssätt, 
agerande och beslut är 
avgörande för en hög 

patientsäkerhet.

Ledningen är en 
tongivande förebild och 
har en avgörande roll i 
arbetet att stärka och 
upprätthålla en hög 

säkerhet.

Arbetsmiljö, 
kompetensförsörjning, 
kompetensutveckling, 

organisationsstruktur är 
viktiga faktorer i den 
patientnära vården.

Kunskap om 
patientsäkerhet är av 

central betydelse för att 
nå en hög 

patientsäkerhet. 
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Region Skånes mål är att det ska finnas en tydlig ledning och 
styrning av patientsäkerheten på alla nivåer i organisationen

Detta beskrivs i Handlingsplan för ökad patientsäkerhet i Region Skåne som är ett led i det 
långsiktiga och systematiska patientsäkerhetsarbetet. Handlingsplanen har tagits fram 
tillsammans med förvaltningsrepresentanter och har fastställts i Hälso- och sjukvårdsnämnden. 

På Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning, Koncernkontoret finns Staben för 
patientsäkerhet som planerar, stödjer och följer upp det systematiska patientsäkerhetsarbetet. 

Det finns regionala grupper för chefläkare, chefsjuksköterskor samt ett regionalt 
patientsäkerhetsråd. Grupperna består av förvaltningarnas representanter.

Region Skåne ska sträva efter att patientsäkerhetsperspektivet är en återkommande punkt på 
agendan i relevanta regionala mötesforum. 
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Frågor att reflektera kring

• Känner du att du har tillräcklig kunskap om patientsäkerhet eller behöver du 

veta mer?

• Känner du att patientsäkerhetsarbetet framgår som viktigt och tydligt av 

ledningen?

• Känner du dig delaktig i patientsäkerhetsarbetet vid din enhet? Om inte, vet 

du hur du ska göra för att bli det?
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Länkar

Grundläggande förutsättningar för en säker vård - Patientsäkerhet (socialstyrelsen.se)

Handlingsplan för ökad patientsäkerhet i Region Skåne

Patientsäkerhet - Region Skåne (skane.se)

Patientsäkerhet - uppföljning - Region Skåne (skane.se)

Agera för säker vård – Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 2020–

2024 (socialstyrelsen.se)

https://patientsakerhet.socialstyrelsen.se/ledning-och-styrning/nationell-handlingsplan/grundlaggande-forutsattningar/
http://dokumentportal.i.skane.se/Dokumentmappar/RS/kk/hosv/Handlingsplan%20f%c3%b6r%20%c3%b6kad%20patients%c3%a4kerhet%20i%20Region%20Sk%c3%a5ne.pdf
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/patientsakerhet/
https://vardgivare.skane.se/uppdrag-avtal/uppfoljning/omraden-verksamheter/patientsakerhet/
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2020-1-6564.pdf

