
       4.3–24228/2018 
 
Svenska Distriktsläkarföreningen (DLF) tackar för möjligheten att lämna synpunkter på remissen 
”Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 2020–2024” 
 
DLF instämmer i intentionen att minimera antalet vårdskador och att patientsäkerhetstänkande skall 
genomsyra alla verksamhetsområden på alla nivåer. 
 
Handlingsplanen lyfter fram fyra grundläggande förutsättningar: 
 
• En god säkerhetskultur 
Vi håller med om vikten av en kultur som inte är repressiv utan där de misstag som trots allt sker, leder 
till ett lärande för framtiden. 
 
• Kunskap och kompetens 
Det borde redan vara självklart att rätt kompetens är en förutsättning för patientsäkerhet men detta är 
något som ständigt måste påminnas om, t ex då ekonomiska förutsättningar eller 
kompetensförsörjningsproblem lockar till kompetensväxlingar. 
 
• Ledning och styrning 
Beslutsfattare och ledning måste, när de beslutar vilket uppdrag vården skall ha, även ge de resurser 
som krävs för detta för att en god och säker vård ska kunna ges. Hög arbetsbelastning, stort ansvar 
utan handlingsutrymme, otillräcklig utbildning och fortbildning samt låg kontinuitet är exempel på 
sådant som äventyrar patientsäkerheten. 
 
• Patienten som medskapare. 
Patienten är en självklar deltagare i patientsäkerhetsarbetet och en förutsättning för att vården skall få 
kännedom om fel och brister som ej upptäcks av vården själva. Det måste därför vara enkelt för 
patienterna att rapportera de fel och misstag de upptäckt. 
 
Handlingsplanen för fram fem förslag på nationella åtgärder: 
 
• Inrätta ett nationellt samordningsorgan/råd för patientsäkerhet i syfte 
att samordna och prioritera föreslagna åtgärder i handlingsplanen. 
• Etablera ett centrum för patientsäkerhet/nationell plattform i syfte att 
skapa ett långsiktigt och kraftfullt nationellt patientsäkerhetsarbete. 
• Insatser för att utveckla och stärka samarbetet mellan nationella 
aktörer i arbetet för ökad patientsäkerhet. 
• Bidra till och skapa forum för dialog och spridning av kunskap på 
nationell, regional och kommunal nivå. 
• Medverka i och stödja det internationella patientsäkerhetsarbetet. 
 
DLF ser positivt på att man i handlingsplanen betonar viktiga faktorer för patientsäkerheten som 
arbetsmiljö, patientsäkerhetskultur, kompetensnivå, personaltillgång och patientdelaktighet i vården.   
 
Vi tycker att patientsäkerhetsaspekten borde genomsyra alla beslut som fattas i hälso- och sjukvården 
och att man frikostigare borde rådfråga medicinsk expertis. Vi kan inte bedöma om en ny, separat 
organisation är rätt väg att gå. 
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