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Om resultatredovisningen 

• Den här redovisningen innehåller kommunernas svar 
• 230 kommuner svarade på enkäten (79 procent av 

landets kommuner)
• Syftet är att snabbt återkoppla resultaten till 

kommuner och regioner
• Socialstyrelsen kommer i det fortsatta arbetet att 

analysera resultaten vidare, exempelvis genom 
bortfallsanalys och kvalitativ analys av fritextsvar

Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg 

Socialstyrelsen 
vill tacka alla 

som bidragit till 
informations-
insamlingen!



Bakgrund och syfte med enkäten om 
kommuners handlingsplaner för patientsäkerhet

Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg 

Bakgrund • Socialstyrelsen ansvarar för samordning av insatser för 
genomförandet av den nationella handlingsplanen för ökad 
patientsäkerhet- Agera för säker vård. I uppdraget ingår att följa 
upp effekten av den nationella handlingsplanen

Syfte • Att få en bild av om kommuner arbetar med egna kommunala
handlingsplaner för patientsäkerhet och om kommuner arbetar med
Verktyg för stärkt patientsäkerhetsarbete i kommuner

• Ge underlag för det fortsatta nationella arbetet att stödja
kommunernas systematiska patientsäkerhetsarbete

Länkar • Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet – Agera för säker vård

• Verktyg för stärkt patientsäkerhet i kommuner

https://patientsakerhet.socialstyrelsen.se/ledning-och-styrning/nationell-handlingsplan/
https://skr.se/skr/halsasjukvard/patientsakerhet/systematisktpatientsakerhetsarbete/analysverktygkommunerna.33406.html


Redovisning av resultat 



41 procent av kommunerna har behandlat den nationella 
handlingsplanen vid möte i förvaltningsledningen

Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg 

Ja
94 (41%)

Nej
112 (49%)

Vet inte
24 (10%)

n = 230 kommuner

Har den nationella 
handlingsplanen för ökad 
patientsäkerhet behandlats 
vid möte i 
förvaltningsledningen?



29 kommuner har en handlingsplan för patientsäkerhet och 
ytterligare 56 har beslut att ta fram en

Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg 

Ja
29 (13%)

Nej, men det 
finns beslut att 

ta fram en
56 (24%)

Nej
145 (63%)

n = 230 kommuner

Finns det en 
kommunövergripande 
handlingsplan för 
patientsäkerhet för 
kommunens hälso- och 
sjukvårdsverksamhet?



I tre av fyra kommuner som har, eller har beslut om att ta fram, en 
handlingsplan fattades beslutet på högsta tjänstemannanivå

Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg 

n = 85 kommuner

På vilken nivå har beslutet om handlingsplanen fattats?

Politisk nivå Högsta 
tjänstemannanivå

Vet inte

21% 75% 4%



De 230 svarande kommunernas arbete med handlingsplaner för patientsäkerhet

29
Kommuner med en 
handlingsplan

Har kommunens 
handlingsplan tagits 
fram med utgångspunkt 
från den nationella 
handlingsplanen för 
ökad patientsäkerhet?

Har kommunen 
samarbetat med 
regionen i framtagandet 
av handlingsplanen?

Till stor
del

14 (48%)

Till viss del
5 (17%)

Nej
8 (28%)

Vet inte
2 (7%)

56
Kommuner med 
beslut att ta fram en 
handlingsplan

Pågår arbete i 
kommunen med att ta 
fram en handlingsplan 
för patientsäkerhet? 

Tas denna 
handlingsplan fram 
med utgångspunkt från 
den nationella 
handlingsplanen för 
ökad patientsäkerhet?

Har kommunen något 
annat styrdokument för 
patientsäkerhet som 
motsvarar innehållet i 
en handlingsplan?

Har detta styrdokument 
tagits fram med 
utgångspunkt från den 
nationella 
handlingsplanen för 
ökad patientsäkerhet?

Ja
3 (10%)

Nej
24 (83%)

Vet inte
2 (7%)

Ja

Ja

Alla

Ja
49 (87%)

Nej
7 (13%)

Ja
48 (98%)

Nej
1 (2%)

145
Kommuner som inte 
har en handlingsplan

Ja
46 (32%)

Nej
83 (57%)

Vet inte
16 (11%)

Till stor del
1 (2%)

Till viss del
13 (28%)

Nej
29 (63%)

Vet inte
3 (7%)



En tredjedel av kommunerna använder Verktyg för stärkt 
patientsäkerhetsarbete 

Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg 

Ja
77 (34%)

Nej
143 (62%)

Vet inte
10 (4%)

n = 230 kommuner

Använder/har kommunen använt verktyg för 
stärkt patientsäkerhetsarbete i kommunen?

Hur använder/har kommunen använt verktyget?

Andel Ja

För analys av det systematiska 
patientsäkerhetsarbetet

95%

För att identifiera aktiviteter för att stärka det 
systematiska patientsäkerhetsarbetet

92%

För att prioritera aktiviteter 88%

För att ta fram en kommunal handlingsplan för 
patientsäkerhet

83%

Har kommunen samarbetat med regionen i 
arbetet med verktyget?

9%

Ja



Sammanfattning av enkätens resultat

Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg 

•
•
•

–

–

•
–

•
–

•

•
–

–

230 kommuner svarade på enkäten (79 procent av landets kommuner). Alla andelar nedan avser andel av de 230 svarande kommunerna

I 94 kommuner (41 procent) har den nationella handlingsplanen diskuterats i förvaltningsledningen

29 av kommunerna (13 procent) har en handlingsplan för patientsäkerhet

Knappt hälften svarar att handlingsplanen utgår till stor del från den nationella

Ytterligare 5 kommuner svarar att den gör det till vissa delar

56 kommuner (24 procent) svarar att de inte har en handlingsplan, men att de har beslut att ta fram en

I 49 kommuner pågår arbetet och alla utom en av dessa svarar att planen som tas fram utgår från den nationella

145 kommuner (63 procent) har inte någon handlingsplan

46 kommuner svarar att de har ett styrdokument som motsvarar en handlingsplan och hos en en tredjedel av dessa utgår styrdokumentet 
till viss del från den nationella handlingsplanen

I de 85 kommuner som har en handlingsplan eller har beslut om att ta fram en handlingsplan, har beslutet fattats på politisk nivå i 18 (21 
procent) och på högsta tjänstemannanivå i 64 kommuner (75 procent)

En tredjedel av kommunerna använder eller har använt Verktyg för stärkt patientsäkerhetsarbete

Kommunerna har använt verktyget för: analys av det systematiska patientsäkerhetsarbetet (95 procent), att identifiera aktiviteter för att 
stärka det systematiska patientsäkerhetsarbetet (92 procent), att prioritera aktiviteter (88 procent) och för att ta fram en kommunal 
handlingsplan för patientsäkerhet (83 procent)

9 procent av kommunerna som använt verktyget hade samarbetat med regionen i arbetet



Vid frågor om undersökningen skriv till 
patientsakerhet@socialstyrelsen.se

mailto:patientsakerhet@socialstyrelsen.se


Genomförande av enkäten

• Enkäten skickades till samtliga kommuner i landet, till registrator med vidarebefordran till
socialchefen

• Motsvarande enkät skickades samtidigt till samtliga regioner
• Svarstiden var 2021-12-14 t.o.m. 2022-01-21
• Resultatet från enkäten kommer att bland annat redovisas i en delrapport till regeringen och

delges SKR och NSG patientsäkerhet inom ramen för samverkan kring handlingsplanen

Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg 

Bilaga



Enkäten bestod av tre huvudfrågeställningar och 
ett antal följdfrågor

Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg 

Huvud-
frågeställningar

A. Har den nationella
handlingsplanen för
ökad patientsäkerhet
behandlats vid möte i
förvaltningsledningen?

B. Finns det en kommunövergripande handlingsplan för patientsäkerhet för
kommunens hälso- och sjukvårdsverksamhet?
(Olika följdfrågor beroende på svar enligt nedan)

C. Använder/har kommunen använt
verktyg för stärkt patientsäkerhetsarbete
i kommunen?
(Följdfrågorna nedan ställdes till alla
som svarade Ja)

Ja Nej, men beslut finns att ta 
fram en handlingsplan

Nej

Följdfrågor Inga följdfrågor • På vilken nivå har
beslutet om
handlingsplanen fattats?

• På vilken nivå har
beslutet om
handlingsplanen fattats?

• Hur använder/har kommunen använt
verktyget?
o För analys av det systematiska

patientsäkerhetsarbetet?
o För att identifiera aktiviteter för att

stärka det systematiska
patientsäkerhetsarbetet?

o För att prioritera aktiviteter?
o För att ta fram en kommunal

handlingsplan för patientsäkerhet?

• Har kommunens
handlingsplan tagits fram
med utgångspunkt från
den nationella
handlingsplanen för ökad
patientsäkerhet?

• Pågår arbete i
kommunen med att ta
fram en handlingsplan för
patientsäkerhet?

• Har kommunen något
annat styrdokument för
patientsäkerhet som
motsvarar innehållet i en
handlingsplan?

• Har kommunen
samarbetat med
regionen i framtagandet
av handlingsplanen?

• Till alla som svarade ja
på föregående fråga: Tas
denna handlingsplan
fram med utgångspunkt
från den nationella
handlingsplanen för ökad
patientsäkerhet?

• Till alla som svarade ja
på föregående fråga: Har
detta styrdokument tagits
fram med utgångspunkt
från den nationella
handlingsplanen för ökad
patientsäkerhet?

• Har kommunen samarbetat med
regionen i arbetet med verktyget?Klicka här för en 

läsversion av 
enkäten

Bilaga

https://enkat.socialstyrelsen.se/printfriendlypage.aspx?u=45088ipVcscy4x3V4hQ9e1&R=false&V=false&ShowPageNumber=true&WidthPT=true&PTImage=true&HidePageAndQuestionNr=false%20
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