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Socialstyrelsen leds av en 
styrelse som har det formella 
ansvaret att leda vår verksamhet. 
Ingemar Skogö, ordförande, 
Charlotta Gustafsson, vice 
ordförande, Mikael Wiberg, Anna 
Nergårdh, Ingrid 
Petersson, Olivia Wigzell, Martin 
Börjeson och Yvonne 
Gustafsson.



Styrelsen har enligt arbetsordningen 
huvudansvar för beslut om:
arbetsordningen
verksamhetsplanen
budgetunderlag och investeringsplan
årsredovisningen
åtgärder med anledning av Riksrevisionens 
revisionsrapporter
föreskrifter som har särskild principiell 
betydelse eller är av större vikt. 
Styrelsen säkerställer också att 
myndighe ten har en betryggande intern 
styrning och kontroll



Patientsäkerhet på Socialstyrelsen
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Regeringsuppdrag 
Samlat stöd inom patientsäkerhet

Socialstyrelsen utvecklar ett 
webbaserat samlat stöd inom 
patientsäkerhetsområdet. 

Målgruppen är:

• chefer och ledare inom hälso- och 
sjukvården

• medarbetare inom hälso- och 
sjukvården, inkl. studenter

.



Vad kommer det samlade stödet 
innehålla?

• Om patientsäkerhet

• Riskområden och vårdskador

• Att arbeta systematiskt med 

patientsäkerhetsarbete

• Patientsäkerhetskulturens betydelse

• När en patient drabbas

Illustrationer och bilder 
tas fram för att tydliggöra 
och förstärka budskapen



Exempel på innehåll

Varje område kommer innehålla ett antal 

underkapitel.  Området patientsäkerhet omfattar 

följande delar:

• Mål och fokusområden

• Hur säker är vården

• Centrala lagar och föreskrifter

• Begrepp och definitioner

• Ansvar och roller

• Internationell utblick 



Pågående patientsäkerhetsarbete 
som har direkt påverkan på innehållet i det 
samlade stödet
• Nya föreskrifter;

– systematiskt patientsäkerhetsarbete och läkemedelshantering 

• Centrala begrepp och definitioner
– Vårdskada, skada, patientskada, komplikation, risk, tillbud etc. 

• Öppna jämförelser inom Säker vård
• Fördjupade analyser inom kommunal hälso- och sjukvård

– Journalgranskning, enkäter, intervjuer etc.

• Vem får göra vad i vården
– Pågående regeringsuppdrag

• Arbetet med fallprevention
– Pågående regeringsuppdrag



Enkät Styrning av städning i 
vårdlokaler 2012-2014-2016

2016-11-10

• Elva frågor

• Samtliga 21 landsting har svarat

• Utskickad till landstingsledningen 



Resultat
rör sig i rätt riktning.

Medelvärdet för riket ökade från 
3,8 år 2014 till 4,2 för 2016

2016-11-10



Expertkompetens

I 19 landsting medverkade 
expertkompetens inom 
vårdhygien i arbetet med att ta 
fram rutiner och kompetenskrav 
för städning i vårdlokaler.
17 Lst till värde 5 och 2 Lst till 
värde 4

2016-11-10



Krav vid upphandling

Även här ser vi en förbättring i 
jämförelse med 2014. I 17 
landsting följde den 
upphandlande städtjänsten 
vårdgivarens rutiner och krav, i 
jämförelse med 11 Lst 2014

2016-11-10
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De enskilda landstingens medelvärde för bedömning av styrning av städning i vårdlokaler i enkätundersökningar 2012, 2014 och 2016

Figur 10. Landstingens samlade bedömning av styrning av städning i vårdlokaler 

Källa: Enkät Styrning av städning i vårdlokaler, Socialstyrelsen 2012, 2014 och 
2016

Vårdgivaren
instämmer: Inte alls Helt och hållet
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I vilken utsträckning medverkar expertkompetenser inom vårdhygien och städning i framtagande av rutiner och kvalitetskrav för 
städning i vårdlokaler?

Figur 3. Expertkompetens

Källa: Enkät Styrning av städning i vårdlokaler , Socialstyrelsen 2012, 2014 
och 2016 

Vårdgivaren
instämmer: Inte alls Helt och hållet
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I vilken utsträckning krävs att vårdgivarens rutiner och kvalitetskrav gällande städning i vårdlokaler ska tillämpas av externa
upphandlade utförare av städtjänsten?

Figur 4. Krav vid upphandling 

Källa: Enkät Styrning av städning i vårdlokaler , Socialstyrelsen 2012, 2014 
och 2016

Vårdgivare
n
instämmer:

Inte alls Helt och hållet
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I vilken utsträckning finns dokumenterade rutiner för återföring av resultat av egenkontroll till all berörd personal? 

Figur 8.3. Rutiner för egenkontroll ; återföring av resultat

Källa: Enkät Styrning av städning i vårdlokaler, Socialstyrelsen 2012, 2014 och 
2016

Vårdgivaren
instämmer:

Inte alls Helt och hållet



Tack !

Frågor

Mer information finns på:
www.socialstyrelsen.se



Mer information finns på:
www.socialstyrelsen.se
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