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Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet
SFS 2010:659, 3 kap. 1 § och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1 §
Övergripande mål och strategier är att varje patient ska känna sig trygg och
säker i vården som utförs i kommunen. Likaså ska varje medarbetare kunna
utföra sitt arbete under sådana förutsättningar att en säker vård kan ges. Kvalitén i verksamheten ska uppfylla de krav och mål som gäller för verksamheten
enligt lagar, författningar samt riktlinjer och rutiner som är framtagna nationellt, regionalt och lokalt. Med stöd av ledningssystemet ska kvalitetsarbetet
ledas, planeras och följas upp och resultatet ligger sedan till grund för att förbättra verksamheten.

Verksamhetsmål
100 % följsamhet till de basala hygien- och klädrutinerna

Politiska styrmått
Att Töreboda kommun registrerar i och använder nationella kvalitetsregister i
syfte att styra mot förbättringsåtgärder och att Töreboda kommun klarar de
nationella målen för täckningsgrad och förbättring.

Senior Alert
100 % av de som uppvisar någon form av risk får minst en förebyggande åtgärd planerad

Svenska Palliativregistret:
Minst 70 % täckningsgrad i Palliativa registret
100 % brytpunktssamtal genomfört
100 % får sin smärta skattad med validerat smärtskattningsinstrument

BPSD (Svenskt register för Beteendemässiga och psykiska symtom
vid demens)
100 % av personer med demensdiagnos har NPI skattats och har en bemötandeplan.

God läkemedelsbehandling för äldre.
Andel invånare 75 år och äldre som har olämpliga läkemedel är lägre än 9 %.
Andel invånare 75 år och äldre som har antipsykotiska läkemedel är lägre än 2
%
Andel brukare som har 10 läkemedel eller fler är lägre än 20 %

Ansvar för patientsäkerhetsarbetet
SFS 2010:659,3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1
Kommunerna i Västra Götaland har ett avtal som reglerar ansvar och samverkan mellan regionen och kommunerna. Syftet med avtalet är att reglera ansvaret så att samarbetet ska fungera väl, personen ska alltid vara i centrum och
garanteras trygghet och kontinuitet vid behov av vårdinsatser. Vardera parten
har sitt ansvar gentemot de patientgrupper som berörs, respekt för varandras
uppdrag i vården ska vara en självklarhet.
Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan utövar sitt ansvar genom att planera,
styra, kontrollera, dokumentera och redovisa arbetet med verksamhetens kvalitet och säkerhet. MAS har också delegerats att utreda och anmäla enligt Lex
Maria.
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All personal inom vård och omsorg ansvarar för att ta emot eller
kunna ge information kring synpunkter eller klagomål till patienter eller närstående.
All personal inom vård och omsorg ansvarar för att kunna ge information kring Patientnämnden.
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har tillsammans med äldreomsorgschef ansvar för att upprätthålla och utveckla verksamhetens
kvalitet och säkerhet inom ram för kvalitetsledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9).
MAS ansvarar för att framtagna beslut om riktlinjer och rutiner finns
och följs upp och att lagar, författningsbestämmelser och andra regler
är kända och efterföljs i verksamheten.
Enhetscheferna ansvarar för att de riktlinjer som äldreomsorgschef
och MAS framtagit är väl kända i verksamheten. De ansvarar också
för att rutiner finns eller skapas och används för att utveckla och säkra
verksamhetens kvalitet samt att ny personal får den introduktion som
krävs för att utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter på ett patientsäkert
sätt.
Hälso- och sjukvårdspersonalen ansvarar för att hälso- och sjukvårdsarbetet följer vetenskap och beprövad erfarenhet samt att inom ramen
för verksamhetens ledningssystem medverka i det systematiska kvalitetsarbetet.

Rutiner för egenkontroll samt vilken egenkontroll som
genomförts under året
SOSFS 2011:9 5 kap. 2 §
Egenkontroll är systematisk uppföljning och utvärdering av
den egna verksamheten samt kontroll av att de processer och
rutiner som ingår i verksamhetens ledningssystem.

Egenkontroller som skett under 2017
Utdrag från kvalitetsregister sker 4 ggr/år - senior alert, palliativa registret, BPSD
Punktprevalensmätning om följsamhet till kläd- och hygienrutiner
sker 2 ggr/år
Hygienrond sker 1 ggr/år
Kvalitetskontroll av spol- och diskdesinfektorer sker 1 ggr/år
Verksamhetsbesök för kontroll av läkemedelshanteringen sker 1ggr/år
Strukturerad journalgranskning sker 1 ggr/år
Sammanställning av avvikelser sker 4 ggr/år
Svenska HALT, mätning av vårdrelaterade infektioner och antibiotikaanvändning på särskilt boende sker 1 ggr/år
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Mätning av olämpliga läkemedel sker 1 ggr/år
Mätning av antal akuta transporter sker 1 ggr/år
Besiktning och genomgång av de hjälpmedel som hör till kommunens
grundutrustning.

Resultat från egenkontroller utvärderas på följande sätt:
Samverkansmöte med Närhälsan där resultat analyseras och Handlingsplan tas fram inom gemensamma förbättringsområden.
Analysmöten med äldreledningsgruppen
Resultatredovisning med analys för legitimerad personal
Arbetsgrupper inom olika områden får resultat av egenkontroll och
arbetar med förbättringsområden som framkommit
Resultat av genomförda egenkontroller sammanställs 4ggr/år och presenteras i
ledningsgruppen för äldreomsorgen. Analysdagar sker två gånger/år och enhetschefer informerar ut till sin verksamhet.

Vilka åtgärder som genomförts för ökad patientsäkerhet
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 1-2
Samtliga sjuksköterskor har genomgått en utbildning kring diabetes
Flera sjuksköterskor genomgått utbildning kring omläggningsmaterial
och smärtpumpar
FUNCA har introducerats inom LSS och ska införts inom hela verksamheten där behov finns under 2018
All personal inom vård- och omsorg har påbörjat utbildning inom palliativ vård från Regionalt cancercentrum väst (RCC väst). Utbildningen är på totalt 4,5 timmar.
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Sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och biståndshandläggare har genomgått halvdagsutbildning kring personcentrerat arbetssätt.
Omkring 174 omvårdnadspersonal har genomgått förflyttningsutbildning från sjukgymnaster och arbetsterapeuter i kommunen.
En sjukgymnast och en arbetsterapeut har genomgått en 2 dagars utbildning kring rörelseförmåga vid demens
Hygiensamordnare och hygienombud har haft möjlighet att gå en tvådagarsutbildning i Töreboda som genomförts av personal från Vårdhygien SKAS.
2 sjuksköterskor har genomfört en tvådagars ledarskapsutbildning.
7 sjuksköterskor deltog på - Riksforum för sjuksköterskor
Arbetsterapeuter har deltagit i en sortimentgrupp för upphandling av
ur och klockor samt arbetsstolar inom ramen för samarbetsavtalet
hjälpmedel i Västra Götaland.

Rutiner för att identifiera risker i verksamheten
SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 §
Sammanställningar kring avvikelser sker regelbundet.
Tillsammans med andra vårdgivare/kollegor identifieras risker i verksamheten.
Vid nya arbetssätt genomförs riskbedömningar.

Rutiner för händelseanalyser
SFS 2010:659, 3 kap. 3§
Enhetschef ansvarar för att utreda avvikelse som deras personal varit
inblandad i och avvikelser diskuteras i arbetsgrupp där avvikelse skett.
Legitimerad personal följer upp avvikelser där delegerade uppgifter är
inblandade i avvikelsen.
Fallavvikelser diskuteras alltid i teamet.
Externa avvikelser skickas till andra vårdgivare där händelser eller
risker framkommer som kan påverka patientsäkerheten.
Allvarliga händelser rapporteras skyndsamt till MAS, som gör en
händelseanalys och gör en Lex Maria anmälan då det är aktuellt samt
informerar Vård- och omsorgsutskottet.

Informationssäkerhet
HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1§
Rutin för behörighet till patientjournal finns
Loggningar av legitimerad personal sker regelbundet mot patientjournalen för att säkerställa att sekretess inte bryts.
Loggningar och kontroller i HSA katalog sker varje månad. Legitimationskontroll sker samtidigt och övriga kontroller enligt HSApolicy som är godkänd från Inera.
I samband med telefonavbrott genomfördes en riskanalys och verksamheten säkrade upp tillgängligheten via telefon med ett telefonnummer som går att använda utanför växeln om problem uppstår.
Journalgranskning sker 1 ggr/år av legitimerad personal och av medicinskt ansvarig sjuksköterska i samband med utredning av avvikelser.
Under hösten 2017 påbörjades en webbaserad utbildning i
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informationssäkerhet för all personal.

Samverkan för att förebygga vårdskador
SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 §
I kommunen sker avstämningsmöten i teamen. Mötesfrekvensen bestäms utifrån enhetens storlek. Kontaktpersonal deltar vid ett möte per
termin och vid detta möte sker en avstämning för den/de brukare man
är kontaktpersonal för. Utöver kontaktpersonalen deltar enhetschef,
sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast Även patienten ges
möjlighet att delta om förutsättningarna finns. Inför mötet förbereder
sig alla professioner i aktuella frågor kring patienten.
Rapport i teamet 2 ggr/vecka.
Samverkansmöten med Närhälsan genomförs 2 gånger/termin där utvärdering av handlingsplan sker och redovisning av aktuella egenkontroller. Handlingsplan utvärderas och uppdateras vid dessa möten.
Samverkansmöte med palliativa teamet SKAS Skövde vid 1 tillfälle.
Samverkansmöten har skett med trepartsgruppen inom psykiatri omkring fyra gånger och här ingår primärvården, länssjukvården och socialpsykiatrin från kommunen.
Vårdhygien har utbildat personal samt gett stöd vid vård hygieniska
frågor som uppkommer i verksamheten.
Det finns gemensam rutin för in- och utskrivning av patienter samt
överföring av information inom Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland.
Det finns en gemensam rutin för avvikelsehantering mellan vårdgivare
med utsedda kontaktpersoner hos varje vårdgivare.

Hälso- och sjukvårdspersonalens
rapporteringsskyldighet/klagomål och synpunkter
SFS 2010:659, 6 kap. 4 §, SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 §
Hälso- och sjukvårdspersonalen är enligt Patientsäkerhetslagen, PSL
(2010:659) skyldig att bidra till en hög patientsäkerhet och en del i det är att
rapportera risker för vårdskador och händelser som medfört eller kunnat medföra en vårdskada. För att arbeta systematiskt med rapporteringen har vi en
rutin för avvikelsehanteringen och alla rapporterade händelser registreras i en
avvikelsemodul i dataprogrammet Procapita. Varje avvikelse utreds i det
team/arbetsgrupp där den skett. Är det allvarliga händelser rapporteras det
skyndsamt även till mas, som genomför en händelseanalys och utreder samt
gör en Lex Maria anmälan då det är aktuellt. Vård- och omsorgsnämnden informeras vid en Lex Maria anmälan.
Extern avvikelserapportering till andra vårdgivare sker då rutinerna för samordnad vårdplanering inte följs, eller då en vårdskada uppmärksammas i samband med att patienten varit i kontakt med annan vårdgivare som inte överrapporterats. Andra externa avvikelser skickas till aktörer där händelser eller risker framkommer som kan påverka patientsäkerheten.
Inkomna klagomål och synpunkter från patienter, närstående, personal, myndigheter, föreningar eller andra intresseorganisationer diarieförs i kommunen.
Synpunkter och klagomål utreds och analyseras, resultat återkopplas till alla
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inblandade samt uppföljning av resultat/åtgärd sker enligt rutin. Synpunktsoch klagomålsblankett finns på kommunens hemsida samt i kommunens verksamhet. Blanketten lämnas också ut då brukare flyttar in på SÄBO eller får
hemtjänst. Personal ska också vara behjälplig i att fylla i blanketten.
Under 2017 hade vi en allvarlig händelse som anmäldes till IVO som en Lex
Maria som hade sitt ursprung hos en annan vårdgivare.

Sammanställning och analys
SOSFS 2011:9, 5 kap. 6 §
Kommunövergripande sammanställningar av avvikelser sker av MAS var
tredje månad och redovisas för ledningsgrupp inom äldreomsorgen. Diskussioner av resultat och förbättringsåtgärder diskuteras och genomförs.
Analysdagar genomförs två gånger under året. Vid årets första analysdag
sammanställs en kommunövergripande årssammanställning av avvikelser som
analyseras för att se mönster och trender. Genomförda egenkontroller redovisas och analyseras och mål för att öka patientsäkerheten för året sätts. Vid analysdagen på hösten sammanställs halvårsstatistik och analys av resultat sker.
Egenkontroller som sker under året redovisas efter sammanställning löpande
under året.

Samverkan med patienter och närstående
SFS 2010:659 3 kap. 4 §
Vid större utredningar av avvikelser erbjuds patient/närstående att
delta

Resultat
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3

Senior alert
Mål är att alla med kommunal hälso- och sjukvård har en riskbedömning i
Senior alert. På särskilt boende och korttiden har 100 % riskbedömts och inom
ordinärt boende är motsvarande siffra 84 %. Totalt hade 89 % av personer som
uppvisade risk hade minst en åtgärd planerad (mål 100 %), och av dessa åtgärder hade 61 % följts upp inom 6 månader.
Senior alert
Antal riskbedömningar totalt
Antal riskbedömningar med risk
Åtgärdsplan risk för fall
Åtgärdsplan risk för trycksår
Åtgärdsplan risk för undernäring
Antal riskbedömningar munhälsa enligt ROAG
Antal riskbedömningar munhälsa med risk
Åtgärdsplan risk för ohälsa i munnen
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2017
290
265
98 %
100 %
97 %
166
54
93 %

2016
248
224
92 %
92 %
95 %
212
78
63 %

2015
248
224
86 %
92 %
93 %
211
70
66 %

Palliativa registret
Kvalitetsindikatorer

Täckningsgrad per kommun
Eftersamtal erbjudet
Läkarinformation till patienten
Munhälsa bedömd
Avliden utan trycksår vid dödsfallet
Mänsklig närvaro i dödsögonblicket
Utförd validerad smärtskattning
Lindrad från smärta
Lindrad från illamående
Lindrad från ångest
Lindrad från rosslig andning
Läkarinformation till närstående

Resultat i
riket
2017
61,3 %
69 %
67,4 %
71 %

Resultat
Töreboda
2017
59,4 %
87 %
76, %
78,3 %

Resultat
Töreboda
2016
73,64 %
93 %
82,5 %
78,9 %

Resultat
Töreboda
2015
63,9 %
88,1 %
83,8 %
78,6 %

86,7 %

95,7 %

84,2 %

100 %

82,9 %
46,6 %
81,3 %
84 %
76,1 %
71,5 %
79,6 %

93,5 %
34,8 %
89,1 %
91,3 %
89,1 %
78,3 %
82,6 %

96,5 %
43,9 %
91,2 %
86 %
80,7 %
78,9 %
77,2 %

90,5 %
42,9 %
81 %
95,2 %
81 %
71,4 %
85,7 %

Läkemedelsordinationer vid palliativ vård
% av patienter som har:

2017

2016

2015

Ordinationer mot smärta
Ordinationer mot ångest
Ordinationer mot illamående
Ordinationer mot rosslighet

100 %
100 %
97 %
100 %

94,7 %
93 %
91,2 %
93 %

97,6 %
97,6 %
97,6 %
97,6%

BPSD
Antal bedömningar/registreringar i BPSD
Andel NPI skattade personer som har en
bemötandeplan (mål 100 %)
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2017
49
94 %

2016
57
100 %

2015
39
92 %

Följsamhet till hygienrutiner
Punktprevalensmätning hygien
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Självskattning basala kläd- och hygienrutiner
Mätning
HT-17
Självskattning basala kläd- och
(91 persohygienrutiner
nal)
91 %
Handsprit före vårdtagarnära ar-

Mätning
HT-16
(88 personal)
75 %

Mätning
HT-15
(87 personal)
84 %

bete JA
Handsprit efter vårdtagarnära arbete JA

100 %

98 %

97 %

Använt handskar vid vårdtagarnära arbete JA

96 %

92 %

82 %

Använt plastförkläde vid vårdtagarnära arbete JA
Kortärmad arbetsdräkt JA
Utan ring JA
Utan armband JA
Utan klocka JA
Kort eller uppsatt hår JA
Korta omålade naglar JA

84 %

66 %

71 %

93 %
98 %
98 %
96 %
99 %
100 %

100 %
97 %
100 %
100 %
100 %
99 %

96 %
91 %
100 %
96 %
100 %
100 %

Avvikelsehantering
Avvikelser
Läkemedelshantering
Risk läkemedelsincidens
Samordnad vårdplanering intern avvikelse
Samordnad vårdplanering extern avvikelse till oss
Hälso- och sjukvårdsåtgärder
Medicinteknisk produkt (MTP)
Inkommande från Patientnämnden
Klagomål och synpunkter Hälso- och sjukvård
Faktiska fall
Faktiska fall (inte inskrivna i hemsjukvården)
Antal fall

1
2-5
6-9
10-13
14-17
≥18

Antal personer
som fallit 2017
(726 fall)
78
68
16
3
5
8
178 personer

2017
277
39
0
2
28
5
0
1
604
122

Antal personer
som fallit 2016
(484 fall)
66
68
18
5
1
0
158 personer
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2016
230
33
0
2
24
8
0
1
414
70

2015
266
29
0
1
31
7
0
3
393
65

Antal personer
som fallit 2015
(458 fall)
80
63
14
3
1
3
164 personer

Frakturer
FRAKTURER 2015
Höftfraktur
Övriga frakturer
Totalt antal frakturer
FRAKTURER 2016
Höftfraktur
Övriga frakturer
Totalt antal frakturer
FRAKTURER 2017
Höftfraktur
Övriga frakturer
Totalt antal frakturer

Inskriven
hemsjukvård
6
7
13
Inskriven
hemsjukvård
5
7
12
Inskriven
hemsjukvård
5
11
16

Enbart SoL
insatser
4
4
8
Enbart SoL
insatser
1
2
3
Enbart SoL
insatser
2
0
2

Inte känd av
kommunen
11
6
17
Inte känd av
kommunen
8
9
17
Inte känd av
kommunen
4
5
9

Läkemedelsmätning av personer med kommunal hälsooch sjukvård
Januari

Totalt antal inskrivna
i hemsjukvården

2015
2016
2017
2018

271
268
276
280

1 dostillfällen
Jan
40 patien2016 ter
Jan
35 patien2017 ter
Jan
27 patien2018 ter

2 dostillfällen
50 patienter
57 patienter
28 patienter

Antal som har hjälp
med
läkemedelshanteringen
238
225
246
248
3 dostillfällen
73 patienter
71 patienter
43 patienter
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Antal som fått
minst 1 läkemedels genomgång
210 (88 %)
215 (96 %)
237 (96 %)
221 (89 %)

4 dostillfällen
41 patienter
43 patienter
63 patienter

≥5 dostillfällen
15 patienter
21 patienter
38 patienter

Mätning olämpliga läkemedel

Avvikelser till extern mottagare
Avvikelser
Avvikelser skickade till annan vårdgivare
Anmälan till IVO, Läkemedelsverket och leverantör gällande Medicintekniska produkter

2017
16
1

2016
14
4

2015
35
3

Svenska HALT 2017
Svenska HALT är en mätning av vårdrelaterade infektioner och antibiotikaförbrukning inom särskilt boende i Sverige med syfte att stödja det förebyggande arbetet med minskad antibiotikabehandling.
Riskfaktorer
Töreboda
Riket
SÄBO
SÄBO
Urinkateter
7,8 %
9,2 %
Kärlkateter
0,3 %
Trycksår
2,6 %
4,3 %
Andra sår
18,2 %
9,1 %
Kirurgiska ingrepp
2,19 %
Att andelen ”Andra sår” har ett högt värde beror på att vid aktuell mätning
var det ett par patienter som ramlade många gånger som fick många småsår
Vårdtyngdsindikatorer

Töreboda
SÄBO
63,6 %
44,2 %
39 %

Desorienterad (i tid och rum)
Inkontinent
Sängliggande/rullstolsburen
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Riket
SÄBO
63,6 %
60,9 %
39,9 %

Bekräftade infektioner
(av det totala antalet infektioner hade % denna infektion)
Urinvägsinfektion
Luftvägsinfektion
Andra infektioner
Hudinfektion
Gastrointestinal infektion
Öron-näsa-hals-mun- infektion
Feber oklar orsak
Infektion i blodbanan

Töreboda
SÄBO

Riket
SÄBO

100 %
-

35,9 %
17,4 %
39,7 %
1,3 %
2,1 %
3,3 %
-

I Töreboda hade två personer under aktuell mätdag urininfektion som behandlades med antibiotika

Akuta transporter
Mätning av akuta transporter till sjukhus sker under 8 veckor.

Analys
Antal läkemedelsavvikelser har ökat under 2017 med 17 % och den vanligaste
orsaken till en läkemedelsavvikelse är som tidigare år utebliven dos 80 %. Vid
analysmöte framkommer inga specifika skäl varför avvikelser ökat. Sett till
antal utdelade läkemedelsdoser är uteblivna doser lågt och vanligen beror det
på att personal glömt att ge och andelen utdelade doser under 2017 jämfört
med 2016 är omkring 5000 flera. Översyn av patientens personliga pärm där
bland annat läkemedelslistor och signeringslistor förvaras, kommer ske under
VT-18 för att säkerställa att enbart aktuella dokument finns i pärm samt även
för att öka användandet vilket förhoppningsvis kan minska avvikelser. Ingen
av läkemedelsavvikelserna har inneburit att patient farit illa och fått byta
vårdnivå. Ett flertal kommuner i Skaraborg har under 2017 introducerat ett
datastöd för signering av givna läkemedelsdoser. Detta datasystem larmar om
patient inte fått sin medicin. Avvikelser kring uteblivna doser har i dessa
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kommuner minskat rejält.
Antalet fallhändelser har ökat under 2017, samt antalet personer som har fallhändelser. Analys visar att personer som faller 1 gång har ökat lite samt de
som faller >10ggr. De flesta fallhändelser har skett under förflyttning i sovrum.
Av de personer som har > 10 fallhändelser har flera personer en demensdiagnos alternativt att fallen har skett under påverkan av alkohol. Riskbedömningar och flera olika åtgärder för att förebygga fallhändelser finns insatta
men trots detta har fallhändelser skett.
Avvikelse för Hälso- och sjukvårdsåtgärder innebär att behandlande, förebyggande, informerande, stödjande eller tränande åtgärder har blivit fördröjt, felaktigt utförd eller uteblivit helt eller delvis. Vi ser att de flesta avvikelser här
gäller brister i signering från omvårdnadspersonalen av utförda träningar som
är utlämnat från sjukgymnaster och arbetsterapeuter.
Antalet läkemedelsgenomgångar har minskat under året och en anledning
skulle kunna vara att tiden för läkarmedverkan inom hemsjukvården inte är
tillräcklig. Trots detta ligger i stort sätt mätningen kring olämpliga läkemedel
och antipsykotiska läkemedel oförändrat och andelen personer som har > 10
läkemedel har minskat. Resultatet redovisas i samverkanmöte med Närhälsan.
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