
 

 

Göteborgs Stad Lundby, tjänsteutlåtande 1 (3) 

  

   

Patientsäkerhetsberättelse 2020  

Förslag till beslut 
I Lundby stadsdelsnämnd: 

Stadsdelsnämnden Lundby godkänner patientsäkerhetsberättelsen för äldreomsorg/hälso- 

och sjukvård samt individ- och familjeomsorg/funktionshinderverksamhet. 

Sammanfattning 
Enligt patientsäkerhetslagen 2010:659 ska varje vårdgivare bedriva ett systematiskt 

patientsäkerhetsarbete för att förebygga vårdskador. En patientsäkerhetsberättelse ska 

upprättas årligen, i denna ska det framgå hur vårdgivaren arbetat med patientsäkerhet, vad 

som gjorts och vilka resultat som uppnåtts. Denna patientsäkerhetsberättelse omfattar 

äldreomsorg/hälso- och sjukvård samt individ- och 

familjeomsorg/funktionshinderverksamhet i stadsdelsförvaltning Lundby. 

På grund av den förändrade nämndorganisationen som träder i kraft 1 januari 2021 

omfattar denna patientsäkerhetsberättelse årets första 10 månader, det vill säga till och 

med oktober 2020. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Förvaltningen ser inte att ärendet har någon påverkan på barns rättigheter utifrån 

barnkonventionen. 

Samverkan 
Information om ärendet har lämnats på förvaltningsgemensam samverkansgrupp 2020-

12-10. 

Information om ärendet har lämnats på lokal samverkansgrupp ÄO/HS 2020-12-07 

Information om ärendet har lämnats på lokal samverkansgrupp IFO/FH 2020-12-07.  

Information om ärendet har lämnats på Funktionshinderrådets möte 2020-12-09. 

På grund av Covid-pandemin har pensionärsrådets möten ställts in. 

Patientsäkerhetsberättelsen skickas istället till ledamöterna. 

Lundby 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2020-11-11 

Diarienummer N139-0939/20 

 

Handläggare 

Maria Terins, Solveig Eldenholm, Monika Malmborg 

Telefon: 031-365 00 00 

E-post: maria.terins@lundby.goteborg.se  
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Bilagor 
1. Patientsäkerhetsberättelse 2020 
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Ärendet  
Patientsäkerhetsberättelse 2020. Enligt patientsäkerhetslagen 2010:659 ska varje 

vårdgivare bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete för att förebygga vårdskador. 

En patientsäkerhetsberättelse ska upprättas årligen, i denna ska det framgå hur 

vårdgivaren arbetat med patientsäkerhet, vad som gjorts och vilka resultat som uppnåtts. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt patientsäkerhetslagen 2010:659 ska varje vårdgivare bedriva ett systematiskt 

patientsäkerhetsarbete för att förebygga vårdskador. En patientsäkerhetsberättelse ska 

upprättas årligen, i denna ska det framgå hur vårdgivaren arbetat med patientsäkerhet, vad 

som gjorts och vilka resultat som uppnåtts. Denna patientsäkerhetsberättelse omfattar 

äldreomsorg, hälso- och sjukvård, individ/familjeomsorg samt 

funktionshinderverksamheten i stadsdelsförvaltning Lundby, och har upprättats av 

verksamhetscheferna för hälso- och sjukvård, medicinskt ansvarig sjuksköterska och 

medicinskt ansvarig för rehabilitering. 

Förvaltningens bedömning 
I detta ärende gör förvaltningen ingen egen bedömning, utan hänvisar till 

patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2020 för stadsdelsnämnden Lundby. 

 

Stadsdelsförvaltning Lundby 
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