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Sammanfattning 
Patientsäkerhetsberättelsen och Kvalitetsberättelsen beskriver det systema-
tiska kvalitetsarbetet ur patient eller brukarperspektiv enligt SOSFS 2011:9. 
Det systematiska arbetet utförs i många delar på samma sätt fast utifrån 
olika lagrum. Vi har därför valt att göra en gemensam berättelse för 2018. 

 

Under 2018 har arbetet pågått med att färdigställa och implementera Kvali-
tetsledningssystemet. Verksamhetens olika processer har gåtts igenom, rikt-
linjer och rutiner har uppdaterats och i vissa fall har man skapat nya. De ak-
tuella processerna med tillhörande dokument har sammanställts i Stratsys 
Kvalitetsledningssystem.  

 

Information om användningen av Stratsys Kvalitetsledningssystem har getts 
till chefer och till de flesta medarbetare på APT. Från den 3 december har alla 
tillgång till systemet. Kvalitetsledningssystemet i Stratsys säkerställer att alla 
medarbetare har tillgång till aktuella dokument kopplade till de kvalitetssäk-
rade processerna.  

 

Under 2019 kommer arbetet att inriktas på att kvalitetssäkra processerna 
genom riskbedömning och egenkontroller. Målet är att samtliga egenkontrol-
ler ska dokumenteras i Stratsys kvalitetsledningssystem. Det systematiska 
kvalitetsarbetet kommer beskrivas i Patientsäkerhetsberättelsen och Sam-
manhållen kvalitetsberättelse som hämtas direkt ur Stratsys.  

 

Övriga viktiga förändringar  

 Arbetet med att ersätta vanliga nycklar med digitala nycklar har på-
börjats i hemtjänsten och fortsätter under 2019 

 Nya digitala larm har installerats både i hemtjänsten och på särskilt 
boende 

 Inom ramen för projekt Selma har arbetet med att implementera ar-
betssättet Individens behov i centrum (IBIC), ett nytt verksamhetssy-
stem för handläggning (Life Care handläggare) och dokumentation 
(Life Care utförare) pågått under hela året. Projektet förväntas kunna 
övergå helt i ordinarie verksamhet under 2019 

 1 januari 2018 träde Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning 
från sluten hälso- och sjukvård in. Lagen syftar till att personer som 
inte längre har behov av den slutna vårdens resurser så snart som 
möjligt ska kunna lämna den slutna vården. I Västra götalandsregion-
en började man arbeta utifrån lagen 25 september 
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Inledning 
Övergripande mål och strategier enligt Patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 
är att vårdgivaren ska bedriva en patientsäker vård. Vårdgivaren ska redovisa 
hur det sker i en patientsäkerhetsberättelse där strategier, mål och resultat 
av arbetet med att förbättra patientsäkerheten beskrivs.  

Patientsäkerhetsberättelsen ska vara så detaljerad att det går att bedöma 
hur arbetet bedrivits i verksamhetens olika delar med att systematiskt och 
fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten.  

Övergripande mål och strategier utgår även från Socialtjänstlagens mål och 
värdegrund.1 kap. Socialtjänstens mål 1§ Samhällets socialtjänst skall på 
demokratins och solidaritetens grund främja människornas: ekonomiska och 
sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor, aktiva deltagande i samhällslivet. 
Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och 
andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och 
gruppers egna resurser. Verksamheten skall bygga på respekt för 
människornas självbestämmanderätt och integritet.  

5 kap. Särskilda bestämmelser för olika grupper; Äldre människor 
4 § Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva 
ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund).   

 

STRUKTUR  

Övergripande mål och strategier 

SFS 2010:659,3 kap. 1 § och SOSFS 2011:9, 3 kap.   

Politiska styrmått hälso- och sjukvård 

De politiska styrmåtten är att kommunen registrerar i och använder nation-
ella kvalitetsregister i syfte att styra mot förbättringsåtgärder och att Töre-
boda kommun klarar de nationella målen för täckningsgrad och förbättring.  

Senior Alert 

 100 % av de som uppvisar någon form av risk får minst en förebyg-
gande åtgärd planerad 

Svenska Palliativregistret 

 Minst 70 % täckningsgrad i Palliativa registret 

 100 % brytpunktssamtal genomfört 

 100 % får sin smärta skattad med validerat smärtskattningsinstru-
ment  

BPSD (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 % 
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 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 % 

Politiska styrmått för kvalitetsarbete 

 95 % av personer med hemtjänst tycker att det känns tryggt eller 
mycket tryggt att bo hemma med stöd från hemtjänsten 

 95 % av personer som bor på särskilt boende tycker att det känns 
tryggt eller mycket tryggt  

 90 % av personer med hemtjänst är nöjda eller ganska nöjda  

 85 % av personer med matleverans är nöjda med lunchlådan 

 90 % av personer som bor på särskilt boende är nöjda eller ganska 
nöjda 

 85 % av personer som bor på särskilt boende är nöjda med maten 

 Väntetiden till särskilt boende ska vara mindre än 30 dagar 

 Andelen invånare som har hemtjänst eller bor i särskilt boende är 
lägre än 12 % 

De politiska styrmåtten utgår från Töreboda kommuns internkontroll-
plan/verksamhetsplan och resultaten redovisas även i Årsbokslutet. 

Organisation och ansvar 

Den som bedriver vård och omsorgsverksamhet ska planera, leda och kon-
trollera verksamheten på ett strukturerat sätt så att verksamheten uppfyller 
de krav och mål som gäller enligt lagar, författningar samt riktlinjer och ruti-
ner som är framtagna nationellt, regionalt och lokalt ska leda till att varje pa-
tient/brukaren känner sig trygg och säker i vården och omvårdnaden som 
utförs i kommunen.  

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för vård och omsorg i 
kommunen. 

Verksamhetschef ansvarar för ledning och fördelning av det systematiska 
kvalitetsarbetet i enlighet med kommunstyrelsens direktiv och Socialstyrel-
sens föreskrifter och allmänna råd.  

Enhetscheferna är processägare och ansvarar för att kvalitetsarbetet bryts 
ned på enhetsnivå och leder och fördelar kvalitetsarbetet inom sitt ansvars-
område samt att: 

 Årligen följa upp processer 

 Skapa rutiner och checklistor som talar om hur man ska arbeta för att 
följa riktlinjer och policys som är framtagna 

 Riskbedöma de olika processernas aktiviteter och att genomföra 
egenkontroller 

 Kontinuerligt följa upp avvikelser som rör den egna verksamheten 
samt att analysera risker och händelser i verksamheten ingår också i 
enhetschefens ansvar 

Medarbetare ska:  

 Kontinuerligt delta i det systematiska kvalitetsarbetet genom att  
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arbeta efter gällande riktlinjer och rutiner 

 Rapportera brister och missförhållanden i verksamheten 

 Bidra aktivt i kvalitetsutvecklingen på enheten, samt delta i uppfölj-
ning och analys av mål och resultat 

 Vara delaktiga i de processer som är aktuella för det dagliga arbetet 
och känna till och använda kvalitetsledningssystemet i Stratsys  

 Bidra till att utveckla processerna i den egna verksamheten gemen-
samt med sin chef 

Kvalitetsutvecklare ansvarar för att:  

 Verksamheten följer gällande styrdokument och lagstiftning  

 Ta fram riktlinjer för det sociala omsorgsarbetet  

 Utreda rapporter om missförhållanden 

 Bidra till utvecklingen av en rättssäker myndighetsutövning 

 Medverka vid uppföljning och analys av kvalitetsarbetet i verksam-
heten samt ta fram strategier för förbättring och utveckling 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska ansvarar för att: 

 Verksamheten följer gällande styrdokument och lagstiftning inom 
hälso- och sjukvården 

 Ta fram riktlinjer för hälso- och sjukvården  

 Utreda avvikelser om vårdskador och anmäla till IVO enligt Lex Maria 

 Medverka vid uppföljning och analys av kvalitetsarbetet i verksam-
heten samt ta fram strategier för förbättring och utveckling 

Samverkan för att förebygga vårdskador 

Avstämningsmöten sker i kommunen för personer med kommunal hälso- och 
sjukvård i teamen där sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut, omvård-
nadspersonal, biståndshandläggare samt enhetschef ingår. Kontaktpersonal 
deltar vid ett möte per termin. Den enskildes vård och omsorg stäms av med 
teamet. Teamen finns också i vardagen då alla professioner finns nära 
varandra. Ett hemvårdsområde har under året provat att genomföra avstäm-
ningsmöte hemma hos aktuell patient. Arbetssättet har fungerat bra och av 
de patienter som deltagit har de flesta känt sig delaktiga och uttryckt att det 
kändes bra att träffa flera professioner samtidigt.  Arbetssättet kommer infö-
ras i övriga team inom hemvården under 2019 och påbörjas inom särskilda 
boenden.  

Samverkansmöten med Närhälsan genomförs en till två gånger/termin. En 
årlig handlingsplan upprättas och handlingsplanen utvärderas fortlöpande i 
samband med att olika resultat från egenkontroller redovisas. 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska har möten med Palliativa teamet SkaS 
Skövde en gång per termin. 

Vårdhygien SkaS Skövde har utbildat personal samt gett stöd vid vård hygi-
eniska frågor som uppkommit i verksamheten.  

Samverkansmöte i Trepartsgruppen inom psykiatri har genomförts fyra 
gånger under året. Här ingår representanter från primärvården, länssjukvår-
den och socialpsykiatrin från kommunen.  
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Förebyggande team äldre är ett arbete i samverkan mellan kommunen, När-
hälsan vårdcentral och rehabmottagning i Töreboda. Teamet består av sjuk-
sköterska från Närhälsan, arbetsterapeut från rehabmottagning samt bi-
ståndshandläggare från kommunen. Teamet riktar sig till äldre som tidigare 
inte haft kontakt med vård och omsorg. Syftet är att stärka de egna resurser-
na för att bibehålla hälsa och oberoende. Förebyggande team äldre är ett 
pilotprojekt inom projektet Nära vård Norra Skaraborg. 

Patienters och närståendes delaktighet 

SFS 2010:659 3 kap. 4 § 

Vid större utredningar av avvikelser erbjuds patient/närstående att delta. I 
olika enkäter från socialstyrelsen får patienter/brukare svara på frågor om 
verksamheten samt genom att lämna in Synpunkter och klagomål till verk-
samheten. 

Personalens rapporteringsskyldighet 

För att arbeta systematiskt med rapporteringen av avvikelser har vi under 
2018 tagit fram en uppdaterad Riktlinje för Avvikelsehantering. Under hösten 
har medicinskt ansvarig sjuksköterska och Kvalitetsutvecklare varit ute i 
nästan alla arbetsgrupper och informerat kring Hälso- och sjukvårdens 
rapporteringsskyldighet enligt SFS 2010:659, 6 kap. 4 § och SOSFS 7 kap. 2 § p 
5 a, och om skyldigheten att rapportera ett missförhållande/risk för 
missförhållande via en Lex Sarah rapport. Samtidigt informerades det om 
Synpunkter och Klagomål samt Patientnämndens verksamhet. 
 
Då en extern vårdgivare är inblandad i en händelse som innebär en risk för 
vårdskada samt vid händelser som har eller hade kunnat medföra en vård-
skada skickas en avvikelse till aktuell vårdgivare från kommunen.  

Klagomål och synpunkter 

SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 och 6§, 7 kap 2 § p 6,  

Inkomna klagomål och synpunkter från patienter, närstående, personal, 
myndigheter, föreningar eller andra intresseorganisationer diarieförs i kom-
munen.   Synpunkter och klagomål utreds och analyseras i aktuell verksamhet 
och resultat återkopplas till alla inblandade samt uppföljning av resul-
tat/åtgärd sker enligt rutin. Synpunkts- och klagomålsblankett finns på kom-
munens hemsida samt i kommunens verksamhet. Blanketten ingår i inform-
ationsmaterial som lämnas ut då brukare/patient flyttar in på särskilt boende 
eller får hemtjänst. Personal kan vid behov vara behjälplig i att fylla i blanket-
ten. 
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Egenkontroll 

SOSFS 2011:9, 5 kap. 2§, 7 kap. 2 § p 2 

Följande egenkontroller sker systematiskt i äldreomsorgens verksamheter 

Egenkontroll Omfattning Källa 

Självskattning av Basala 
hygienrutiner och kläd-
regler 

En gång per år 
 

Protokoll  

Basala hygienrutiner och 
klädregler 

En gång per år PPM-databasen 

Hygienronder En gång per år Protokoll 

Kvalitetskontroll av disk- 
och spoldesinfektorer 

En gång per år Protokoll 

Avvikelser HSL, SoL, LSS Två gånger 
per år 

Avvikelsehanteringssystemet 

Trycksår En gång per år Svenska HALT, Senior alert 

Patientens klagomål och 
synpunkter 

Två gånger 
per år 

Patientnämnden, IVO, Syn-
punkter och Klagomål 

Palliativa vården Två gånger 
per år 

Palliativa registret 

Riskförebyggande arbete Två gånger 
per år 

Senior Alert  

Bemötandeplaner  En gång per år FUNCA registret 

BPSD registret 

Olämpliga läkemedel En gång per år Protokoll/enkät 

Akuta transporter En gång per år Enkät Skaraborg 

Kontroll av läkemedels-
hanteringen 

En gång per år Verksamhetsbesök 

PROCESS - Åtgärder för att öka patient- 

och brukarsäkerheten 
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 2    

 Under 2018 har en gemensam Riktlinje tagits fram kring avvikelse-
hantering för Hälso- och sjukvård, SoL och LSS. Nya typer av avvikel-
ser har skapats och processen för avvikelsehantering har uppdate-
rats. Personal har fått utbildning kring den nya riktlinjen 

 Riktlinjen för Biståndshandläggning har reviderats 

 Sjuksköterskor och en del omvårdnadspersonal har fått en halvdags-
utbildning av en läkare kring diabetes  

 Sjuksköterskor har fått utbildning av läkare från Palliativa enheten 
SkaS Skövde kring läkemedel vid palliativ vård 
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 Sjuksköterska har genomfört en grundkurs och fördjupningskurs i 
NPF Attention – arbete med autismspektrumtillstånd  

 En arbetsterapeut och två sjuksköterskor har genomgått utbildning i 
Neuropsykiatriska funktionshinder 

 Tre arbetsterapeuter har deltagit i utbildning 24 h positionering  

 Tre arbetsterapeuter har deltagit i utbildning för intygsskrivning bo-
stadsanpassning  

 Två arbetsterapeuter har deltagit i konferensen Rehabilitering för 
äldre  

 En biståndshandläggare har genomgått processledarutbildning i IBIC 

 Kvalitetsregistret FUNCA har introducerats inom LSS och är infört  
inom verksamheten där behov finns 

 Förflyttningsutbildning har genomförts för semestervikarier samt vid 
två tillfällen för omvårdnadsprogrammet för vuxna 

 Alla enhetschefer inom äldreomsorgen, biståndshandläggare och le-
gitimerad personal har lyssnat på en föreläsning ”Våld i nära relat-
ioner” av Maria Bauer 

 Implementering av Life Care handläggare och Life Care utförare har 
pågått under hela året för att möjliggöra biståndshandläggning och 
social dokumentation utifrån Individens Behov I Centrum (IBIC) 

 Omvårdnadspersonalens hälso- och sjukvårds dokumentation har in-
förts i Life Care 

 Digitala nycklar har införts i delar av hemtjänsten och arbete pågår 
med fortsatt utökning av antalet brukare som kopplas till tjänsten 

 Nya trygghetslarm har upphandlats och installerats i hemtjänsten 
samt på särskilt boende 

 Erbjudande om uppsökande verksamhets besök går ut till de som 
under året fyller 75 år.  Om personer tackar nej så erbjuds de ett 
uppsökande besök då de fyller 80 år 

Riskanalys  

SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 §, 7 kap 2§ p 4 

Inom vård och omsorg använder vi en omarbetad riskmatris utifrån SKL:s 
Handbok Riskanalys och Händelseanalys. Och under året har följande riskana-
lyser genomförts: 

I samband med uppstart av digitala larm på särskilt boende gjordes en riska-
nalys i samband med en händelse där inga larmtelefoner var i funktion och 
personal inte fick någon varning om detta. En handlingsplan arbetades fram 
för hur personal ska agera vid driftstopp. 
 
Innan uppstart av Lifecare genomfördes en riskanalys och en rutin togs fram 
för eventuella driftstopp. Rutinen beskriver bland annat vilka säkerhetsut-
skrifter som ska finnas för att säkra omvårdnaden.  
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Under året har det varit flera avbrott som påverkat telefontrafiken. En riska-
nalys kring telefoniavbrott och problem med telefonväxeln har genomförts 
och visar på att risken för telefoniavbrott är stor och att konsekvensen kan bli 
allvarlig. Varken inom kommunens verksamhet eller utanför verksamheten 
kan personal kontakta varandra kring patienter/brukare och patient/brukare 
kan inte nå kommunens personal. En handlingsplan är under arbete.  

 
I samband med GDPR genomfördes en riskanalys vilka dokument med per-
sonuppgifter som var nödvändiga för att upprätthålla patientsäkerheten. In-
ventering genomfördes och antalet dokument med personuppgifter kunde 
minskas och en förteckning över vilka listor som finns skapades. 

Utredning av händelser - vårdskador 

HSLF-FS 2017:40, 3 kap. 1§ och SOSFS 2011:9 7 kap sista stycket 

Under året har en fallhändelse skett där patienten senare avled. Utredningen 
visade att aktuell fallhändelse tyvärr inte gått att förhindra och ledde inte till 
någon Lex Maria anmälan. 

Lex Sarah rapporter 

Under året inkom tre Lex Sarah rapporter som ledde till IVO- anmälan. En Lex 
Sarah rapport utreddes internt. 

Lex Maria anmälningar 

Inga Lex Maria anmälningar har skickats till IVO under året. 

Informationssäkerhet 

HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1§ 

Dokument för roller, loggningar och ansvar samt systemsäkerhet för Proca-
pita och Life Care har reviderats och uppdaterats. 
 
I samband med GDPR genomfördes en riskanalys vilka dokument med per-
sonuppgifter som var nödvändiga för att upprätthålla patientsäkerheten. 
 
Loggningar och kontroller i HSA katalog sker varje månad. Legitimationskon-
troll sker samtidigt och övriga kontroller enligt HSA-policy som är godkänd 
från Inera.  
 
En mindre journalgranskning har genomförts av legitimerad personal då vi 
inväntat dokument från SKL kring markörbaserad journalgranskning för 
kommunen.  
 
Inga rapporter om olovlig tillgång till patient/brukar uppgifter i datornätverk 
eller informationssystem har rapporterats under året. 
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RESULTAT OCH ANALYS 
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3  

Egenkontroll 
Kommunövergripande sammanställningar av avvikelser sker av medicinskt 
ansvarig sjuksköterska varje månad och redovisas Stratsys. Två gånger per år, 
kvartal ett samt kvartal tre sammanställs resultat och analysdagar inom 
äldreomsorgen genomförs. Vid analysdag kvartal ett görs en årssammanställ-
ning av alla egenkontroller för att se mönster och trender. Resultaten analys-
eras och åtgärder tas fram för att förbättra resultaten. Vid analysdagen kvar-
tal tre sammanställs halvårsstatistik och analys av resultat sker och åtgärder 
sätts in för att nå aktuella mål. Egenkontroller som sker löpande under året 
redovisas efter sammanställning under året. 

Palliativa registret 

Kommunens mål är att uppnå Palliativregistrets målvärde. 

Kvalitetsindikatorer Mål-
värde 

Töre-
boda 
2016 

Töre-
boda 
2017 

Töre-
boda 
2018 

Täckningsgrad per kommun 70 % 73,6 % 59,4 % 64,3 % 

Dokumenterat brytpunkts samtal 98 % 82,5 % 76, % 91,5 % 

Ordination injektion stark opioid vid 
smärtgenombrott 

 

98 % 94,7 % 100 % 98,6 

Ordination injektion ångestdämpande 
vid behov 

 

98 % 93 % 100 % 98,6 

Smärtskattats sista veckan 100 % 43,9 % 34,8 % 71,8 

Dokumenterad munhälsobedömning 
sista levnadsveckan 

 

90 % 78,9 % 78,3 % 63,4 

Utan trycksår (grad 2-4) 90 % 84,2 % 95,7 % 91,5 

Mänsklig närvaro i dödsögonblicket 90 % 96,5 % 93,5 % 91,5 

Senior alert 

Vid aktuell punktprevalensmätning 190124 har totalt 78,5 % personer med 
kommunal hälso- och sjukvård i ordinärt boende en riskbedömning genom-
förd det senaste året. Inom särskilt boende och korttid har 90,4 % en riskbe-
dömning det senaste året, snittet för kommunen i helhet är 83 %.  

Mål är att 100 % med någon risk ska ha minst 1 åtgärd planerad.  

Senior alert 2016 2017 2018 

Antal riskbedömningar totalt 248 290 268 

Antal riskbedömningar med risk 224 265 243 

Åtgärdsplan risk för trycksår 92 % 100 % 86 % 

Åtgärdsplan risk för undernäring 95 % 97 % 95 % 

Åtgärdsplan risk för fall 92 % 98 % 96 % 

Antal riskbedömningar munhälsa enligt ROAG 212 166 226 

Antal riskbedömningar med risk 78 54 66 

Åtgärdsplan risk för ohälsa i munnen 63 % 93 % 89 % 
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BPSD 
Av alla personer med demenssjukdom så utvecklar ca 90 % BPSD symtom. 
Mål att 100 % av de personer med en NPI skattning ska ha en bemötande-
plan.  

 2016 2017 2018 

Antal bedömningar/registreringar i BPSD 57 49 80 

Andel NPI skattade personer som har en bemötan-
deplan (mål 100 %) 

100 % 94 % 96 % 

SveDem 
SveDem är ett kvalitetsregister med syfte att förbättra den svenska demens-
vården. För att stödja verksamhetsutveckling lägger SveDem särskild vikt vid 
att följa kvalitetsindikatorerna i Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för de-
mensvård och omsorg. Genom att registrera den egna enhetens kvalitetsin-
dikatorer och variabler över tid, kan man följa utvecklingen och se i vilken 
grad värdena förbättras och mål uppnås. Töreboda och Mariestads kommun 
är de kommuner som har anslutit sig till SveDem i Skaraborg.  

 

 2018 

Antal registreringar i SveDem 80 

Följsamhet till kläd- och hygienrutiner 

Punktprevalensmätning våren 

 

 



 
 

 
 

 

 

   

 
 

13 

Självskattning hösten 

 

 

Svenska HALT 

Svenska HALT är en mätning av vårdrelaterade infektioner och antibiotika-
förbrukning inom särskilt boende och korttid i Sverige med syfte att stödja 
det förebyggande arbetet med minskad antibiotikabehandling. I mätning 
2018 deltog även i år korttiden. De deltog inte i mätning 2017. 

 

Riskfaktorer Töreboda 
2017 

Töreboda 
2018 

Riket 
2018 

Urinkateter  7,8 % 7,2 % 9,6 % 

Kärlkateter - - - 

Trycksår 2,6 % 4,8 % 4,5 % 

Andra sår 18,2 % 20.5 % 9,3 % 

Kirurgiska ingrepp - 4,8 % 2,3 % 

 

Under aktuell mätdag 2018 bekräftades 3 patienter med infektioner som be-
handlades med antibiotika i jämförelse mot 2 patienter 2017. 

 

Vårdtyngdsindikatorer Töreboda 
2017 

Töreboda 
2018 

Riket 
2018 

Desorienterad (i tid och rum) 63,6 % 56,6 % 63,5 % 

Inkontinent 44,2 % 53 % 61,7 % 

Sängliggande/rullstolsburen 39 % 39,8 % 38,2 % 
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Influensavaccination 

 

 

Akuta transporter 

Under en tvåmånaders period första halvåret sker en mätning av akuta 
transporter. Mätningen sker för att analysera om vård sker på rätt vårdnivå. 
Totalt åkte 31 patienter in akut under aktuell mätperiod och vistades totalt 
265 dygn inom slutenvården. 

Analysen av mätningen visar att Medicinska vårdplaner finns till största delen 
för de som bor på särskilt boende och där skickas patienter inte in i så stor 
omfattning. De patienter som skickats in från hemsjukvården har föregåtts av 
flera läkarbesök och läkarkontakter med behandling i hemmet innan patient 
ändå fått åka akut till sjukhus. Bedömning är att vård har skett på rätt vård-
nivå i de flesta av transporterna.  Flera personer mot tidigare mätningar har 
åkt in akut på grund av psykisk ohälsa och åtta patienter har själva valt att 
åka in till sjukhus. 
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Avvikelser 

Avvikelser registreras och utreds i avvikelsemodul i Procapita. Sammanställ-
ning görs månadsvis i Stratsys. 

 

 

LSS avvikelse/risk för utebliven insats LSS 
Fyra avvikelser har registrerats under 2018.  

SoL avvikelse/risk för utebliven insats SoL 

Totalt rapporterades 43 avvikelser varav 40 gällde utebliven insats och tre 
risk för utebliven insats. 

 

 

Fallhändelser 

En del kommuner registrerar enbart de fallhändelser som genererar en vård-
skada. Vi har valt att registrera alla fallhändelser. Sammanställningen innefat-
tar samtliga fallhändelser. 
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Av de personer som fallit 10 gånger eller mer under 2018, bor nio personer 
på särskilt boende och nio personer i ordinärt boende, varav tre enbart har 
SoL insatser. Risker som framkommit för ökat antal fallhändelser är personer 
som har en kognitiv svikt samt att fallhändelser sker under påverkan av 
alkohol. Dessa 18 personer står för ca 50 % av alla fallhändelser som skett i 
kommunen.  

Frakturer 

Andelen frakturer har minskat för personer med kommunal hälso- och sjuk-
vård samt för personer som tidigare är okända för kommunen. Andelen frak-
turer för de med enbart SoL insatser har ökat. 

 
 



 
 

 
 

 

 

   

 
 

17 

 

Hälso- och sjukvårdsåtgärder 

Avvikelser kring hälso- och sjukvårdsåtgärder rör vanligtvis insatser från 
fysioterapeut eller arbetsterapeut. Utredningar visar att insats ibland har 
utförts men ej signerats, att patient inte vill utföra träning och ibland är 
träning inte utfört alls.   

Läkemedelshantering 

Den vanligaste läkemedelsavvikelsen gäller utebliven dos, dvs att patienten 
inte fått sin ordinerade läkemedelsdos. Totalt lämnas det ut omkring 800 
läkemedlesdoser per dygn, omkring 290 000 doser/år och antal utebliven dos 
är 211 stycken.  Utebliven dos utgör 89 % av alla läkemedelsavvikelser.  
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Politiska styrmått för kvalitetsarbete 

 

Externa avvikelser 
En överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Göta-
landsregionen, om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård, togs fram som grundar sig i lagen om samverkan vid utskrivning 
från sluten hälso-och sjukvård (lag 2017:612), och bygger på Hälso- och sjuk-
vårdsavtalet i Västra Götaland 2017-2020. Efter att överenskommelsen bör-
jade gälla 2018-09-25 har flera allvarliga avvikelser skett då patienter/brukare 
har skickats hem utan att kommunens representanter har meddelats. Avvi-
kelser på aktuella händelser har skickats till ansvariga vårdgivare. 

Avvikelser 
 2016 2017 2018 

Avvikelser skickade till annan vårdgivare 14 16 25 

Anmälan till IVO, Läkemedelsverket och leve-
rantör gällande Medicintekniska produkter 

4 1 0 

Klagomål och synpunkter 
 2017 2018 

Inkommande från Patientnämnden 0 0 

Klagomål och synpunkter Hälso- och sjukvård 1 1 

Klagomål och synpunkter SoL 4 4 
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Avvikelser till kommunen från annan vårdgivare 
 2016 2017 2018 

Samordnad vårdplanering extern avvikelse till oss 2 2 1 

Händelser och vårdskador 

I flertalet avvikelseutredningar framkommer att information mellan olika 
personer har misstolkats eller att information har saknats. Kommunikations-
modellen SBAR är införd i verksamheterna sedan tidigare men utredningarna 
visar att SBAR används mycket sparsamt. Ingen allvarlig vårdskada har upp-
kommit i dessa avvikelser.  

Riskanalys 

Riskbedömningar sker i verksamheterna men dokumentationen av dem kan 
förbättras. Den nya riktlinjen för avvikelsehantering är ett steg mot bättre 
dokumentation av riskbedömning i varje enskild avvikelse.  

Analys av resultaten 2018 
Fallhändelserna har ökat med mer än 100 från 2017 till 2018. Det är 18 en-
skilda individer som står för 50 % av fallhändelserna under 2018. Personerna 
med många fallhändelser har ofta en kognitiv svikt eller att påverkan av alko-
hol är en orsak till fall. Analys visar att riskförebyggande åtgärder pågår. Trots 
att fallhändelser totalt ökat så har antalet frakturer minskat.  

Avvikelser för hälso- och sjukvård visar på en liten ökning av icke utförda 
hälso- och sjukvårdsåtgärder ordinerade av fysioterapeut och/eller arbetste-
rapeut. Den vanligaste orsaken är att den tränade åtgärden inte har utförts 
till 100 %.  Läkemedelsavvikelserna har minskat lite mot föregående år och 
den vanligaste orsaken till en läkemedelsavvikelse är som tidigare år utebli-
ven dos.  

Redovisning av avvikelser runt risk för, eller utebliven insats enligt SoL och 
LSS har varit få. Den nya Riktlinjen för avvikelsehantering ökar möjligheten 
att rapportera SoL och LSS avvikelser. 

Rapport från Palliativa registret visar att några områden förbättrats och att 
andra försämrats lite men övergripande syns ett gott resultat. 

Senior Alert visar på en försämrad täckningsgrad. Vi kan se att fler patienter 
är riskbedömda än vad som registrerats i Senior alert. 

Mätningen ”Svenska Halt” visar att det har uppstått fler trycksår inom den 
egna verksamheter än tidigare. Vanligast förekommande är kategori 2, det 
vill säga blåsa eller ytlig hudskada. 

Arbetet med Basala hygien- och klädrutiner visar på en bra följsamhet till hy-
gienreglerna men det finns fortfarande förbättringsområden i samtliga steg.  

Risk och konsekvensanalys av avvikelser har inte skett på ett strukturerat 
sätt. Ny riktlinje har tagits fram kring avvikelsehantering där varje avvikelse 
ska bedömas utifrån konsekvens för den enskilde och risk att händelse sker 
igen utifrån specifik riksmatris.  

96 % av alla NPI skattningar i BPSD har resulterat i en bemötandeplan. De 
personer som inte har fått en bemötandeplan har inte haft några BPSD sym-
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tom vid NPI skattning och ingen bemötandeplan har då upprättats.  

92 % av de med ett övertaget läkemedelsansvar från kommunen har det sen-
aste året fått minst en läkemedelsgenomgång. Det visar sig i att olämpliga 
läkemedel fortsatt minskar samt att andelen personer med mer än 10 läke-
medel har minskat från 19 % till 15 %.  

De personer som inte haft en årlig läkemedelsgenomgång vid aktuellt mättill-
fälle är nya patienter inom den kommunala hälso- och sjukvården där läke-
medelsgenomgång inte genomförts ännu.   

Mål och strategier för kommande år 
Ett projekt har pågått i ett hemvårdsområde där avstämningsmöten har ge-
nomförts i hemmet hos patienten/brukaren. Projektet visar på ett bra resul-
tat och ska införlivas i övriga team inom hemvården under hösten. För per-
soner utan kommunal hälso- och sjukvård där risker uppmärksammas ska 
sjuksköterska på Närhälsan kontaktas för planering av åtgärder.  

Om riskbedömning sker tidigare mot idag kan riskförebyggande åtgärder sät-
tas in snabbare och förebygga både fallhändelser och trycksår. Rutiner behö-
ver ses över för att möjliggöra tidigare riskbedömningar.  

Målsättning är att minska antalet personer som faller 1:a gången med 25 % 
samt att 100 % av de personer som uppvisar någon form av risk får minst en 
förebyggande åtgärd planerad. 

Avvikelser kring följsamhet av instruktioner från fysioterapeuter och arbets-
terapeuter samt avvikelser kring uteblivna läkemedelsdoser kan till större del 
avhjälpas om digitala signeringslistor införs. Personalen får då påminnelser 
om insats inte är utförd/signerad. Verksamheten kommer se över om det är 
möjligt att införa digitala signeringslistor under 2019.  

Målsättning för basala hygien rutiner är 100 % följsamhet till rutinerna som 
tidigare år. Under hösten kommer alla hygienombuden på arbetsplatsträffar 
ha olika aktiviteter kring de basala hygienrutinerna utöver de egenkontroller 
som redan sker. 

100 % av alla personer som NPI skattas ska ha en bemötandeplan. 

75 % av alla avvikelser är bedömda utifrån framtagen riskmatris i avvikelse-
modulen i Procapita.   

Målsättning kring läkemedelshantering är att bibehålla resultatet från 2018 
med olämpliga läkemedel 4 %, antipsykotiska läkemedel 3 % samt att ande-
len personer med mer än 10 läkemedel minskar till 10 %.  

Målsättning med den palliativa vården är minst 70 % täckningsgrad i svenska 
palliativregistret. Närhälsan ska börja registrera i registret under 2019. Bryt-
punktssamtal ska till 100 % vara genomfört samt att 100 % får sin smärta 
skattad med validerat smärtskattningsinstrument.  


