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I Skåne bor cirka 1,4 miljoner människor

I Region Skånes offentligt finansierade vård som drivs i egen regi

• finns det bland annat sex hälso- och sjukvårdsförvaltningar och två serviceförvaltningar

• arbetar cirka 34 000 medarbetare med hälso- och sjukvård och service till vården

• genomförs cirka 25 500 vårdbesök dagligen

Foto: Vincent Svensson



• Vi behövde lära känna Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet 
2020 – 2024.

• Vårdens medarbetare och patientrepresentanter har medverkat till 
Handlingsplan för ökad patientsäkerhet i Region Skåne.

• Regional handlingsplan fastställs av politiken.

• Regional handlingsplan utvärderas kontinuerligt och revideras varje år. 

• Vi behöver bli bättre på att samverka inom vissa områden.
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Tidslinjen

• 2020 - 2021 Regional handlingsplan utifrån den 

nationella.

• 2021 Förvaltningen tar fram egen handlingsplan.

• 2022 Verksamheterna bryter ner till lokal, anpassad 

handlingsplan med högre grad av konkreta, patientnära 

mål och åtgärder.



Förvaltningens process

• Patientsäkerhetsrådet satte sig i ”skrivarstuga” våren 2021 och tog med stöd av den 

regionala och den nationella handlingsplanen fram ett utkast till egen handlingsplan.

• Med rådets förslag till handlingsplan som utgångspunkt anordnades därefter en 

workshop hösten 2021 tillsammans med delar av rådet och utsedda representanter 

från vårt övergripande inflytanderåd där de större brukar- och 

närståendeorganisationerna finns representerade. 

• Vid årsskiftet 2021/2022 blev handlingsplanen i förvaltningen klar efter förankring i 

verksamhetsledning och patientsäkerhetsorganisation. 

• Våren 2022 tog verksamheterna vid för att jobba fram egna lokala handlingsplaner 

klara efter sommaren. Gemensam uppföljning planerad under hösten 2022.



Erfarenheter av planarbetet 

• Patienten som medskapare bör vara nummer ett.

• Skarpare åtgärdsdel med fler skallkrav, särskilt vad gäller patienten som 

medskapare och då brukarrepresentation samt 

patientsäkerhetsorganisationens representation i stab och ledningsgrupp.

• Handlingsplan uppfattas meningsfull. Genomtänkt upplägg med 

grundförutsättningar och fokusområden.

• Har givit stadga och struktur till arbetet med att öka patientsäkerheten samt 

harmonierar väl till nya utbildningen och patientsäkerhetsberättelsen. 



Om du vill veta mer går det bra att kontakta oss!

Ann Svensson, regional chefsjuksköterska, 

Koncernkontoret ann.svensson@skane.se

Martin Hultén, chefläkare, Förvaltning psykiatri, habilitering 

och hjälpmedel Martin.Hulten@skane.se

Lena Odeborg, hälso- och sjukvårdsstrateg, 

Koncernkontoret Lena.Odeborg@skane.se

mailto:ann.svensson@skane.se
mailto:Martin.Hulten@skane.se
mailto:Lena.Odeborg@skane.se



