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God och säker vård överallt och 

alltid
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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:

- Engagerad ledning och tydlig styrning

- En god säkerhetskultur

- Adekvat kunskap och kompetens

- Patienten som medskapare

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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God och säker vård- överallt och alltid

Världshälsoorganisationen, WHO, har utnämnt den 
17 september som en återkommande internationell 
patientsäkerhetsdag.

Varje år fokuserar patientsäkerhetsdagen på ett 
nytt tema för att belysa ett prioriterat, men skört 
område. 

Syftet är att med samordnade åtgärder arbeta för 
att uppmärksamma och förbättra patientsäkerheten 
internationellt, nationellt, regionalt och lokalt.

WHO har dedikerat 2021 års internationella 
patientsäkerhetsdag åt perioden kring graviditet, 
förlossning och nyföddhet.
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God och säker vård- överallt och alltid
Exempel från Region Skåne

Region Skåne arbetar kontinuerligt på 
flera plan och med flera olika 
vårdprocesser för att stärka och 
förbättra arbetet kring havande, barn 
och familjer.
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Tips på hur du kan bidra för att stärka 

säkerheten kring gravida, barn och familjer

Rapportera risker, 
tillbud och vårdskador 
i avvikelsesystemet.

Välkomna och ta tillvara 
synpunkter som 

underlag för utveckling 
och förbättring- både 
från barn och vuxna

Uppmuntra och stötta 
familjer i att vara 

delaktiga

Informera om och 
erbjud alternativ. Fråga 

aktivt efter vad 
patienten/familjen 

önskar

Gör som rutin att  
enskilt fråga patienter 
om våld och utsatthet

Prata i arbetslaget om 
positiva händelser och 

reflektera kring vad som 
gjorde att det blev bra
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Frågor att reflektera kring

• Hur ser föräldrar- och barnstödet ut hos oss?

• Finns det upparbetade kanaler och rutiner för samverkan mellan olika 

aktörer kring barn och familjer?  Hur fungerar de?

• Hur tar vi in patient och barnperspektivet vid verksamhetsförändringar?

• Vilket är vårt nästa steg?
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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)

Din skyldighet att informera och göra patienten delaktig (socialstyrelsen.se)

Patientdelaktighet i hälso- och sjukvård – Minimikrav för personcentrerad vård. Svensk standard 

SS-EN 17398:2020 80023860 (sis.se)

Kunskapscentrum kvinnohälsa - Region Skåne (skane.se)

Kunskapscentrum barnhälsovård - Region Skåne (skane.se)

BB Hemma – vård i hemmet efter förlossning - Skånes universitetssjukhus Sus (skane.se)

Hem - Växa tryggt (kfsk.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
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/handbocker/2015-4-10.pdf
https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/sakkunniggrupper/kunskapscentrum-kvinnohalsa/
https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/sakkunniggrupper/barnhalsovard/
https://vard.skane.se/skanes-universitetssjukhus-sus/undersokningar-och-behandlingar/bb-hemma/
https://kfsk.se/vaxatryggt/

