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Nationell webbutbildning i patientsäkerhet

• Riktar sig till chefer och medarbetare brett 

i hälso- och sjukvården.

• Ger bred och relevant kunskap i 

patientsäkerhet baserad på webbplatsen 

Samlat stöd för patientsäkerhet.

• Är framtagen av Socialstyrelsen i dialog 

med regionernas kunskapsstyrning, SKR 

och Löf, med flera.

• Är kostnadsfri och öppen för alla. Finns 

på Socialstyrelsens utbildningsportal.
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Därför behövs mer kunskap om patientsäkerhet

Vad vet du om patientsäkerhet? • Fler än 100 000 patienter drabbas 

varje år av vårdskador, skador som 

hade kunnat undvikas. Brister i 

patientsäkerheten leder till stort 

lidande för individen och ökade 

kostnader.

• Med adekvat kunskap om 

patientsäkerhet kan du som arbetar 

inom vården rädda liv, minska lidande 

och bidra till mer god vård för 

pengarna.
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Vem ska gå utbildningen?

• Kunskap om patientsäkerhet behövs 

på alla nivåer i hälso- och sjukvården. 

• Utbildningen riktar sig till både 

medarbetare och chefer eller ledare. 

Även lärosäten och studenter under 

utbildning kan ha nytta av den. 

• Alla verksamheter berörs: 

tandvården, den kommunala hälso-

och sjukvården, primärvården, den 

prehospitala vården, sjukhusvården 

och andra verksamheter.
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Bred och relevant kunskap fördelat på 7 kapitel

1. Introduktion till patientsäkerhetsområdet: om ett 

proaktivt riskförebyggande förhållningssätt och ett 

systematiskt patientsäkerhetsarbete.

2. Faktorer som på övergripande nivå har betydelse 

för patientsäkerheten: som lagar och föreskrifter, 

begrepp, definitioner, roller, ansvarsfördelning och den 

nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet.

3. Riskområden och vårdskador: t.ex. hälso- och 

sjukvården som ett komplext system och barriärer 

mot vårdskador, kända riskområden och mätning.

4. Ledarskap och säkerhetskultur: t.ex. god 

säkerhetskultur, ledarskapets och teamarbetets 

betydelse för patientsäkerheten, patienters och 

närståendes delaktighet.

5. Systematiskt patientsäkerhetsarbete: t.ex. vad som 

ingår i det, kopplingen kvalitet och patientsäkerhet, vad 

ett ledningssystem är, riskbedömning och riskanalyser, 

avvikelser och utredning av händelser.

6. Om en patient drabbas: t.ex. vårdgivarens respektive 

personalens ansvar, behov av stöd till patient 

respektive personal, hantering av klagomål samt 

rapporteringsskyldigheter.

7. Avslutning och kunskapstest, med möjlighet att 

skriva ut ett kursintyg.
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Ett flexibelt upplägg som passar alla

• Utbildningen är webbaserad; gör den när 

och var du vill, på mobilen, datorn, plattan. 

• Gå den i ett svep, eller ett avsnitt i taget, den 

tar totalt drygt 2 timmar att genomföra.

• Pausa och kom tillbaka till samma plats i 

utbildningen när du vill. 

• Repetera och gör om samma avsnitt så 

många gånger du vill. 

• Genomför utbildningen individuellt eller i 

grupp, eller en kombination av båda.
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Studiehandledning och stödmaterial

För dig som ska leda en 

utbildningsinsats finns en 

studiehandledning och annat 

stödmaterial kopplat till 

utbildningen.

Allt material finns tillsammans 

med utbildningen på 

Socialstyrelsens 

utbildningsportal.
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Du hittar utbildningen på utbildningsportalen

Du tar enkelt del av utbildningen genom 

att skapa ett användarkonto och logga in 

på Socialstyrelsens utbildningsportal. 

https://utbildning.socialstyrelsen.se/
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