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• Socialstyrelsens uppdrag

• Patientsäkerhet – läget i Sverige

• Handlingsplan för patientsäkerhet



Socialstyrelsen är en kunskapsmyndighet 
som arbetar för att alla ska få tillgång till 

en god vård och omsorg



Socialstyrelsen …

… följer upp, utvärderar, 
utreder och undersöker

… sammanställer, utvecklar 
och förmedlar kunskap

… tar fram normer baserade 
på lagstiftning och kunskap

… utför andra 
myndighetsuppgifter.
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Socialstyrelsen och IVO 
– våra olika roller

Kunskapsmyndighet
Socialstyrelsen verkar för en 
god vård och omsorg genom 
att styra med regler, kunskap 
och statsbidrag, och genom att 
göra uppföljningar och 
utvärderingar.

Tillsynsmyndighet
IVO bedriver tillsyn över verk-
samheter inom socialtjänst, 
hälso- och sjukvården och för 
funktionshindrade, samt över 
hälso- och sjukvårdspersonal 
i deras yrkesutövning.



Socialstyrelsen som internationell aktör

• Expertmyndighet 

• Stöd till Regeringskansliet

• Främjare av svensk 
kunskap och lösningar

• Ingång till det svenska 
hälsosystemet

I många av 
Socialstyrelsens frågor 
finns en internationell 

dimension 



Chief Nurse Officer ansvarar för områden som rör omvårdnad, 
nyföddhetsvård och reproduktiv hälsa.

Chief Medical Officer ansvar för medicinska frågor.

Chief Dental Officer ansvar för frågor som rör tandvård och 
tandhälsa.

Motsvarande roller finns i de andra länderna och grupperna 
träffas ett par gånger per år och diskuterar strategiska hälso-
och sjukvårdsfrågor och utbyter erfarenheter och lärdomar.

Socialstyrelsen är Sveriges kontaktpunkt mot 
EU och WHO i hälso- och sjukvårdsfrågor



Ett webbaserat samlat kunskapsstöd för patientsäkerhet
• Här finns det nationella patientsäkerhetsarbetet samlat
• Syftet är att öka kunskap och medvetenhet kring förebyggande insatser
• Ger stöd och vägledning och kan avlasta administrativt arbete 



Vi följer utvecklingen inom området genom att
• kartlägga, analysera och lägesrapportera
• göra fördjupande analyser 



Lagen (1998:531) om 
yrkesverksamhet på 

hälso- och 
sjukvårdens område 

1999 2007

2012 2015

Patientsäkerhetslagen
(2010:659), PSL

Överenskommelse Staten 
och SKL (2011-2014)

Nationellt ramverk för 
patientsäkerhet

SKL – Nationell satsning 
på patientsäkerhet 

Nationell handbok för 
Händelseanalys och 

Riskanalys

2005

2013

Socialstyrelsens 
förslag till nationell 

strategi 

2018

Nytt regeringsuppdrag 
– handlingsplan för 

patientsäkerhet

2006

Regionala styrdokument tas fram

Socialstyrelsens föreskrifter 
(SOSFS 2005:12) om 

ledningssystem för kvalitet 
och patientsäkerhet i hälso-

och sjukvården 

1937

Ursprunglig
Lex Maria

Arbetet med att etablera 
ett nytt system för 
kunskapsstyrning 

påbörjas

Patientsäkerhet är ett långsiktigt arbete
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Socialstyrelsens 
föreskrifter och allmänna 

råd (SOSFS 2011:9) om 
ledningssystem för 

systematiskt 
kvalitetsarbete

Källa: Omvärldsanalys – handlingsplaner inom patientsäkerhetsområdet, Lumell analys

2008

Socialstyrelsens 
vårdskadestudie



Socialstyrelsens arbete inom 
patientsäkerhet 

• Ta fram en nationell handlingsplan för ökad 
patientsäkerhet

• Följa utvecklingen inom området

• Förvalta och utveckla ”Samlat stöd för 
patientsäkerhet”

• Stödja implementeringen av de nya 
klagomålsbestämmelserna

• Expertstöd i myndighetens löpande arbete

• Internationell medverkan i expertgrupper

”Samordna och stödja 
patientsäkerhetsarbetet på 

nationell nivå”



Regeringen ser behov av en nationell 
kraftsamling för att stärka patientsäkerheten 

110 000 patienter per år får vårdskador av varierande grad och för 50 000 
patienter innebär det en förlängd sjukhusvistelse. 

o 2800 patienter får bestående men och 

o vid ungefär 1400 dödsfall bedöms vårdskadan ha varit en bidragande orsak 
till att patienten avled.



Sverige har lägst antal vårdplatser per 1000 
invånare av de nordiska länderna och av de EU-
länder som ingår i OECD

”Sverige har ett lågt antal 
vårdplatser i jämförelse 

med andra länder”



I 58 % av fallen hade 
skadan kunnat undvikas

Vid 13 % av vårdtillfällena i somatisk 
sjukhusvård drabbas patienten av en skada
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