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Patientsäkerhetscentrum - förstudie
Landstingets revisorer ansvarar för att genomföra årlig granskning av landstingets samtliga verksamheter. Utifrån detta uppdrag och ansvar har landstingets revisorer utarbetat och dokumenterat en ”Granskningsstrategi”. Baserad på granskningsstrategin gör revisorerna årligen en riskbedömning och revisionsplan. I ”Revisionsplan 2018” har revisorerna beslutat om en förstudie
avseende landstingets Patientsäkerhetscentrum.
Patientsäkerhet är ett område som revisorerna granskat vid ett antal tillfällen,
2011, 2014 och 2017. Hösten 2016 startade arbetet med att forma Patientsäkerhetscentrum. Patientsäkerhetscentrum består av flera olika funktioner och
enheter som samlats för att stärka arbetet med patientsäkerhet inom hälsooch sjukvården. Tanken med bildandet av Patientsäkerhetscentrum var att
samla kompetenser som på olika sätt bidrar till landstingets patientsäkerhetsarbete. Förutom att fortsätta det strategiska patientsäkerhetsarbetet har Patientsäkerhetscentrum ambitionen att vara ett nära stöd till de patientnära verksamheterna. Ytterligare en ambition är att hitta sätt att bättre involvera såväl
medarbetare som patienter i patientsäkerhetsarbetet för att skapa en säkrare
hälso- och sjukvård.
Syftet med denna förstudie var att bedöma om det fanns behov av och förutsättningar för att genomföra en fördjupad granskning inom området. För att
uppnå syftet ska förstudien därför ge svar på om det:
•

finns tydliga mål och ett definierat uppdrag för det patientsäkerhetsarbete
som Patientsäkerhetscentrum bedriver?

•

sker en kontinuerlig och systematisk uppföljning i förhållande till mål
och styrdokument avseende Patientsäkerhetscentrums verksamhet?

•

sker avrapportering och återkoppling till landstingsstyrelsen?

•

av verksamhetens uppföljning framgår att Patientsäkerhetscentrums arbete ger önskade resultat?
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Utifrån förstudiens resultat är vår bedömning att vi har fått svar på de frågor
som ställts inför granskningen. Vi kan i dagsläget inte se något behov av en
fördjupad granskning. Revisorerna kommer att följa utvecklingen inom området. Rapporten översänds härmed till landstingsstyrelsen för kännedom.

Östen Högman
ordförande

Daniel Berghel
vice ordförande

