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Eftersom läkare har det yttersta medicinska ansvaret är det 
självklart att vi ska vara med och sätta agendan för hur vården 
ska bli så säker som möjligt för våra patienter. Under två års tid 
har Läkarförbundet drivit projektet PS som i patientsäkerhet. 
Projektets syfte har varit att debattera patientsäkerhet och att 
inspirera läkare till engagemang och inflytande. När projektet 
nu summeras kan Läkarförbundet konstatera att det finns ett 

Patientsäkerhet är vårdens viktigaste fråga

Läkarförbundets projekt PS, som 
i patientsäkerhet, avslutas efter 

två år men arbetet för att uppnå 
en patientsäker vård fortsätter.

stort intresse och engagemang bland våra medlemmar. Vi har 
fått in många konstruktiva och intressanta inlägg och kom-
mentarer när vi efterfrågat synpunkter vid dialogmöten runt 
om i landet, via enkäter och via debatten på hemsidan. Dessa 
synpunkter tar Läkarförbundet tillvara för att driva arbetet i 
den riktning som våra medlemmar önskar.

Läkarförbundet deltar aktivt i debatten om patientsäkerhet, 
både i media och genom kontakter med politiker och andra 
beslutsfattare. Men ännu viktigare är den enskilde läkarens 
arbete för förbättrad patientsäkerhet på den egna arbetsplatsen. 
För att kunna ställa krav måste vi vara med och engagera oss. 
När läkare är med och påverkar vårdens organisation och styr-
ning kan arbetsförhållandena och därmed patientsäkerheten 
förbättras. En grundförutsättning för god patientsäkerhet är 
att läkare och andra yrkesgrupper i vården har en bra arbets-
miljö. En miljö som tillåter att de kan ta sitt ansvar och ge en 
god och säker vård till alla patienter. Det är alltså samma fak-
torer som påverkar patientsäkerheten som arbetsmiljön – det 
vill säga tid och resurser, kompetens, rutiner och samarbete. 

Nu avslutas projektet PS – men det finns mycket kvar att 
göra. Vårt arbete för en patientsäker vård kommer naturligtvis 
att fortsätta – i samarbete med er medlemmar. 

Film Som inSPirerar
Se Läkarförbundets film om patientsäkerhet. I den berättar vi om olika 
läkares arbete inom patientsäkerhet. Det handlar bland annat om avvikelse-
rapportering, dialogverktyg och händelseanalyser.  Du hittar länken via 
vår hemsida www.lakarforbundet.se eller via www.YouTube.se
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