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Inledning
Denna rapport innehåller en övergripande redovisning av inträffade avvikelser och registrerade 
synpunkter under 2019. Vi väljer att redovisa avvikelser och synpunkter tillsammans då dessa 
hanteras på ett i många avseenden likartat sätt.

 

1. Sammanfattning

Sammanfattning avvikelsehantering
Under 2019 har det nya gränssnittet i avvikelsemodulen införts vilket underlättar för chefer att 
dokumentera den uppföljning som ska göras av varje registrerad avvikelse. Det har också medfört 
att vissa uppgifter som tidigare ofta saknats nu finns att tillgå, då användarvänligheten har 
förbättrats.

Under året har myndighetsavdelningen börjat använda systemet för dokumentation av avvikelser 
och synpunkter. Detta medför att vi på ett betydligt enklare sätt kan följa den samlade utvecklingen 
av registrerade avvikelser i realtid.

När det gäller volym av registrerade händelser finns en stigande trend för fallavvikelser. Detta är 
dock inte entydigt negativt då hälso- sjukvårdsenheten som en del i det fallförebyggande arbetet 
betonar vikten av att registrera samtliga inträffade fall.

Införandet av digitalt stödsystem för läkemedelshantering (ALFA) har inte fått  generellt genomslag 
på antal inträffade läkemedelsavvikelser, men förväntan är att så ska ske under 2020.

Antalet registrerade avvikelser inom de olika delarna av verksamheten följs också löpande. Inom 
verksamhetsområdet funktionsnedsättning på utföraravdelningen har volymen av registrerade 
avvikelser minskat markant. Bedömningen är att detta delvis kan vara kopplat till förändringar i 
rapportkultur/ personalens kunskaper kring avvikelsehantering, vilket kommer att medföra 
ytterligare genomlysning och utbildningsinsatser under 2020.

Sammantaget ser vi dock generellt en förbättrade kvalitet på de uppföljningar som finns 
dokumenterade i systemet.

 

Sammanfattning synpunkter och klagomål
Totalt finns för 2019 56 registrerade synpunkter i verksamhetssystemet, av dessa har cirka 15 
procent kommit via det formulär som finns på kommunens hemsida. Synpunkter kopplat till 
handläggning har under året blivit synligare då dessa numera rapporteras i verksamhetssystemet. 
De inkomna synpunkterna är av mycket skiftande karaktär, det kan exempelvis röra sig om 
önskemål att byta handläggare, externa hemtjänstleverantörer som har synpunkter på kommunens 
verksamhet eller en kund som har synpunkter på någon verksamhetsförändring.

Synpunkter har under året kommit från medarbetare, kunder/klienter och närstående. Men också 
personer med andra kopplingar till kunder.

Avvikelsehantering socialförvaltningen

Något om arbetssättet.

Olika typer av avvikelser
Nedan beskriver vi kategoriseringar av inkomna synpunkter i socialförvaltningens avvikelsemodul.
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Avvikelse kopplad till kund

När en synpunkt är relaterad till en kund kopplas denna även i avvikelsesystemet till denna 
kund. Det innebär att det är möjligt att göra en sammanställning över registrerade avvikelser och 
synpunkter kring varje kund. Dessutom ska en inkommen händelse av denna typ noteras i berörd 
kunds sociala journal som också denna förs i vårt verksamhetssystem,Treserva.

Avvikelse som ej är kopplad till kund.

Vissa synpunkter är av den karaktären att denna inte är kopplad till en specifik kund. Då registreras 
denna endast med koppling till berörd enhet i Treserva.

Kategorisering av avvikelser

I socialförvaltningens avvikelsesystem finns en kategoriseringsstruktur för avvikelser och 
synpunkter som användas för att öka systematiken i hanteringen. Varje registrerad avvikelse/ 
synpunkt finns under någon av dessa områden som i sin tur är uppdelade i underliggande 
avvikelsetyper. Nedan finns den tabell som ligger till grund för detta.
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Den totala bilden.

Diagrammet visar fördelningen mellan avvikelseområden 2019, där dessa är sorterade i fallande 
ordning. Nedan följer en beskrivning av trender över tid.

De tydligaste trenderna över tid beskrivs nedan.

Fallavvikelser har en tydligt ökande trend där andelen av dessa stiger. De "Registrerade fall som 
krävt sjukhusvård" är på samma nivå som 2017, medan "fall där skador kunnat hanteras på 
enheten" ökat något, den största ökningen är dock på "fall som inte lett till någon skada".

Läkemedelsavvikelser har en svagt minskande trend. Under de tre åren. Inom området har dock 
"för liten dos" och "utebliven dos" ökat något, medan "utebliven signering" och " felaktig produkt" 
minskat markant. Över tid är dock allvarsgraderingen på detta område att andelen lindriga 
avvikelser ökar. En betydande förändring på detta område är införandet av Alfa som är ett digitalt 
stödsystem för läkemedelshantering. Systemet tycks ha minskat avvikelserna på vissa områden 
medan andra ökat något, i viss mån kan detta vara relaterat till medarbetares ovana vid det nya 
systemet.

Ej utförd insats har en svagt minskande trend. Den underkategori som minskat mest är "insats ej 
utförd pga personalbrist".
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Det totala antalet registrerade avvikelser minskade tydligt mellan 2017 - 2018 medan volymen ligger 
relativt konstant 2018 - 2019.

Värdering allvarlighetsgrad
För varje avvikelse är en del av uppföljningen att värdera allvarsgraden på det inträffade. Detta görs 
av den/ de personer som svarar för uppföljningen av händelsen. Värderingen görs utifrån två 
parametrar enligt bilden nedan.

Värderingen sker på en femgradig skala för respektive parameter vilka multipliceras och ger ett 
värde i ovanstående matris.

Nedan följer några diagram som bygger på denna värdering.
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Diagrammet ovan visar utveckling övertid för samtliga registrerade avvikelser.

I slutet av 2018 förbättrades gränssnittet i programvaran, vilket innebär att större andel av 
händelserna blir värderade, vilket i sin tur kan påverka jämförelsen mellan 2018 och 2019 något. 
Detta innebär att förändringen på detta område bör användas med viss försiktighet generellt detta 
år.

Trots ovanstående är den tydligaste förändringstrenden som kan skönjas framför allt inom Säbo och 
Hemtjänst, där det finns en trend mot ökande allvarsgrad på framför allt fallavvikelser. Men bilden 
visar också att andelen lindriga fallavvikelser ökar.



Socialnämnden, Avvikelser, synpunkter och klagomål 9(15)

Utveckling inom verksamhetsområden.

Diagrammet visar antalet registrerade avvikelser under de tre senaste åren. Här är det viktigt att 
beakta att många registrerade avvikelser inte nödvändigtvis är synonymt med stora brister inom 
verksamheten. Volym av inrapporterade händelser är snarare ett mått på rapporteringskultur i 
verksamheterna, av den anledningen följer vi denna utveckling. De främsta förändringarna som 
bilden ger är att området funktionsnedsättning har en vikande rapportering vilket behöver hanteras 
med information/ utbildning av medarbetare. Vidare ser vi att myndighetsavdelningen har kommit 
igång med registrering av avvikelser i verksamhetssystemet.

 

 

Synpunkter och klagomål

Vårt arbetssätt i hanteringen av synpunkter.
Socialförvaltningen arbetar med synpunktshanteringen integrerat med avvikelsehanteringen i 
avvikelsemodulen i verksamhetssystemet Treserva. Genom detta arbetssätt minskar vi antalet 
system som chefer och övriga medarbetare behöver använda och förbättrar möjligheten att löpande 
följa upp utvecklingen. Vidare är många av synpunkterna direkt relaterade till en kund som finns i 
verksamhetssystemet så inträffade händelser kopplade till kunden finns tillgängliga.

Som ett viktigt komplement till detta den möjlighet som erbjuds på hemsidan för att lämna 
synpunkter. När synpunkter kommer denna väg försöker vi dock alltid att hantera uppföljningen av 
dessa i verksamhetssystemet Treserva.

Riktlinje för hantering av synpunkter klagomål
Socialnämnden fastställde 2015-09-15 en riktlinje för hantering av synpunkter och klagomål inom 
socialförvaltningen. Denna har tillämpats sedan dess, men avsikten är att under 2020 att revidera 
denna då vissa delar av hanteringen har justerats.

Synpunkter och/ eller avvikelser
Synpunkter och avvikelser är många gånger snarlika. Exempelvis kan en brist som en närstående 
upptäcker och förmedlar betraktas som en inkommen synpunkt eller en inkommen avvikelse. Det är 
mycket svårt att sätta tydliga kriterier för detta. Av den anledningen är det viktigt att arbeta med 
dessa på ett likartat sätt oavsett om händelsen rubriceras som inkommen synpunkt eller upptäckt 
avvikelse.
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Våra arbetsflöden
Nedan beskrivs kort arbetsflöden för hantering av synpunkter vad gäller fördelning ansvar mm för 
hanteringen. Dessa flöden är anpassade till nuvarande förhållanden.

Socialförvaltningen har identifierat ett antal arbetsflöden för hur synpunkter ska hanteras beroende 
på vilken väg dessa kommer in.

 

Synpunkt som kommer in via enhet

Den största volymen av synpunkter kommer direkt i den löpande verksamheten där exempelvis en 
kund eller närstående framför synpunkter verbalt eller med hjälp av de blanketter som finns i 
verksamheterna. Det är då viktigt att medarbetaren gör vad denne kan för att direkt åtgärda bristen 
och därefter registrerar synpunkten. Detta görs på ett likartat sätt som för övriga avvikelser i vår 
avvikelsemodul i verksamhetssystemet Treserva, det enda som skiljer är att medarbetaren "klassar" 
denna som inkommen synpunkt. Det är därefter närmsta chef som ansvarar för uppföljning och 
återkoppling till den som framfört synpunkterna.
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Synpunkt kommer in som skrivelse

Ett alternativ för att framföra synpunkter är att kontakta en övergripande chef via mail, skrivelse 
eller telefonsamtal. Mottagaren av synpunkten förmedlar denna snarast till berörd chef och/ eller 
dokumenterar den inkomna synpunkten i avvikelsesystemet på berörd enhet. Berörd chef svarar 
därefter för handläggningen som innefattar återkoppling. Skulle händelsen vara direkt relaterad till 
aktuell chef hanteras den på överliggande chefsnivå.

Synpunkter kommer in via formulär på hemsidan (Infracontrol)

Om en kund/ medborgare väljer att använda funktionen på kommunens hemsida där denne kan 
lägga in sina synpunkter i ett formulär hanteras ärendet enligt ovanstående schema. Från denna 
applikation går information till utvalda strateger/kvalitets utvecklare som tillser att synpunkten når 
berörd chef och dokumenteras i avvikelsesystemet. Berörd chef svarar för återkoppling till kunden, 
och dokumenterar hanteringen i avvikelsemodulen.
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Synpunkter inkomna via Infracontrol under perioden.

Under året har det inkommit 11 synpunkter via Infracontrol, varav sex kommit andra halvåret 2019. 
Bland dessa finns också en ”synpunkt” som borde vara en felanmälan då den handlade om ett 
trasigt fönster i en av förvaltningens lokaler, den typen av händelser anmäls normalt i ett annat 
system. Dessutom finns fall där exempelvis synpunkter på polisens närvarotider i kulturhuset, 
lämnats, vilket är en fråga som inte styrs av socialförvaltningen. Det innebär att det har kommit 
ungefär en synpunkt/ månad denna väg. Dessa synpunkter läggs in i avvikelsehanteringen i 
Treserva där den samlade bilden av inkomna synpunkter inom socialförvaltningen kommer att 
finnas.

Synpunkter i Treservas avvikelsemodul.

Andelen händelser som taggats som synpunkter är under 2019 2,6 %, vilket är en ökning jämfört 
med föregående år. Det totala antalet registrerade avvikelser är 2155 och av dessa är 56 taggade som 
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synpunkter.

Diagrammet visar hur de synpunkter som registrerats fördelas mellan olika typer av 
avvikelseområden. Jämfört med tidigare år harandelen registrerade synpunkter ökat på 
avvikelseområdena "handläggning" och "vård och omsorg". Bedömningen är dock att detta inte 
handlar om någon förändring i utförandet av tjänsterna utan det är effekten av att också 
myndighetsavdelningen registrerar synpunkter rörande handläggning i systemet.

Diagrammet ovan visar antalet registrerade synpunkter respektive år. Den stora ökningen under 
2019 är direkt kopplad till att myndighetsavdelningen under 2019 började registrera sina 
synpunkter i verksamhetssystemet.
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Diagrammet ovan visar fördelning mellan årets månader för inkomna synpunkter. Under januari 
2019 registrerades inga inkomna synpunkter.

Diagrammet visar fördelning mellan enheter under året för inkomna synpunkter. De flesta 
synpunkterna har registrerats på myndighetsavdelningen.

Sammantagen analys av synpunkter och klagomål inom 
socialförvaltningen under perioden

Synpunkternas innehåll
Det synpunkter som inkommit under året är uppdelade på ett stort antal områden. Nedan har vi 
försökt beskriva några områden som förekommer:

 Personer som anser sig har rätt till uppgifter/insyn i handläggning men där bedömningen 
är att denne inte har rätt till insyn.

 Anställda som framför synpunkter på ledningens arbetssätt på sin arbetsplats.
 Anställda som upplever bristande funktionalitet i rapporteringssystem etc.
 Klienter/kunder som vill byta handläggare.
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 Utomstående utan legal koppling som anser sig ha rätt att ta del av/ påverka omvårdnad av 
kund i boende. 

 Kunder som framför synpunkter på verksamheten till handläggare vid individuell 
uppföljning.

 Externa utförare inom exempelvis hemtjänsten har framfört synpunkter på kommunens 
verksamhet.

Det är givetvis viktigt att alla dessa synpunkter mottas och behandlas på ett seriöst sätt och åtgärder 
vidtas för att ställa tillrätta det upplevda missförhållandet snarast möjligt. Men det finns ett antal 
inkomna synpunkter där det är viktigt att tydliggöra att de framförda synpunkterna/ önskemålen 
inte är förenliga med gällande rättstillämpning, och därför inte kan gås tillmötes.

Arbetsprocessen och dess funktionalitet
Processen kring hantering av synpunkter bedöms fungera tillfredsställande även om det finns 
utvecklingsområden. Under 2019 har det blivit möjligt att få en samlad bild över inkomna 
synpunkter, vilket varit svårt tidigare då många av synpunkterna endast dokumenterats i diariet 
vilket försvårat sammanställning av uppgifterna.

Nedan finns i punktform några av de utvecklingsområden som kommer att vara i fokus under 2020:

 Även fortsättningsvis är inriktningen att vi uppmuntrar kunder/ närstående att framföra 
synpunkter direkt till den verksamhet som berörs av synpunkten så att dessa kan hanteras i 
direkt samverkan.

 Synpunktsformulär på hemsidan etc. är komplement till denna hantering, men här behöver 
processen för hantering av inkomna synpunkter ytterligare förfinas.

 En problematik finns i att synpunkter som berör utförare kan komma till och registreras av 
myndighetsavdelningen vilket ger en missvisande bild, detta är ett område som behöver 
utvecklas ytterligare.

 Den riktlinje som finns upprättad för socialförvaltningen kommer att revideras under året.


