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Sammanfattning 
Mål för år 2019 

 
• Godkänd HSL dokumentation- mål nått 
• Införande av Mobil Omsorg- mål delvis uppnått 
• Implementera BPSD på alla demensavdelningar- mål ej nått 
• Undvika fall med allvarliga skador – mål ej nått 
• Följsamhet basala hygienrutiner- mål nått 
• Öka antal klagomål och synpunkter- mål nått 
• Minska antalet läkemedelsavvikelser- mål nått 

 
 

Åtgärder under år 2019 

Införande av Mobil Omsorg  för att säkra informationsöverföring och utförande av 
boendes indivuduella omvårdnadsinsatser. Läkemedelsavvikelser har minskat från 83 st 
år 2018 till 47 st år 2019.Trolig insats är inläggandet av denna uppgift i Mobil Omsorg 
 
Ökad  registrering av synpunkter och klagomål, och då också ett ökat omhändertagandet 
av synpunkter och klagomål som kommit tillkänna i verksamheten. Vc har tagit kontakt 
med, åtgärdat och återkopplat till de som inkommit med klagomålet. 
 
Mer förebyggande riskanalyser/ åtgärder utifrån kommande förändringar i 
verksamheten, både ur boendeperspektiv men också utifrån arbetsmiljöperspektiv, 
förmodas leda till mindra allvarliga händelser.  
Stora insatser för att säkra verksamheten ur ett brandperspektiv. Nödutgång med 
dörrar som öppnar finns nu på alla avdelningar. Sätts igång under våren 2020. 
 
Införandet och användandet av BPSD ute på avdelningarna. Detta för att öka 
kunskapen och kompetensen hos medarbetare. För att i deras bemötande av kunder 
kunna minska lidande och därmed bidra med en ökad livskvalitet  hos personer med  
demenssjukdom. 
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De viktigaste målen som uppnåtts under år 2019  

• Införandet av Mobil Omsorg 
• Införandet av BPSD på 2/3 avdelningar 
• Godkänd HSL dokumentation 
• Ökat tänk av införande av riskanalyser och handlingsplaner i förebyggande syfte. 
• Ökad registrering av inkomna klagomål samt då även ett ökat omhändertagande 

av dessa. 
 

 

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

Mål 2019 

Vårt mål med att minska antalet fall med vårdskador, har inte uppnåtts de har ökat 
från 8 st under 2018 till 16 st under 2019. Vi kan konstatera att det är få boende som 
står för flera fall med vårdskada. Trots förebyggande insatser som kost-och 
vätskeregistreringar, översyn av läkemedel, handlingsplan utifrån BPSD, 
förflyttningsbedömning samt fallriskbedömning enl Downton (Senior Alert) från hela 
teamet är det svårt att förhindra dessa då det påverkar deras rörelsefrihet.  

Vi har fortsatt vårt arbete med att implementera  BPSD. Vi har 2/3 avdelningar 
registrerade i registret och fortsatt arbete sker under året för att implementera den sista 
avdelningen. Utbildning av medarbetare i BPSD har skett under året och det fortsätter 
tills alla har gått, dvs ständigt pågående. 

Godkänd HSL dokumentation. Vi har utfört egna granskningar, där ssk har granskat 
varandras dokumentation i lärande syfte, utifrån Attendos granskningsmall.Vi har nått 
målet på 90% men vi behöver jobba vidare men detta för att öka vårt mål ytterligare 
under år 2020. Men vi behöver fortsatt förbättra  uppdateringar och resultat i 
hälsostatus samt hälsoplaner för att öka vårt mål under 2020. 

Öka följsamheten till basala hygienrutiner. Personal lämnar in årliga e-utbildningar och 
granskningarna är utökade under året från 2 till 6.  Vi avvikelser så påminner vi direkt 
på plats.  Med gediget arbete visar  resultatet på 90%. 

Ett mål var att införa Mobil Omsorg för att säkerställa att olika omvårdnadsuppgifter , 
tex läkemedelsutdelning,blir utförda utifrån boendes behov. Vi har delvis nått detta mål 
då det har varit svårt att införa pga tekniska svårigheter i systemet samt en tröghet i 
personalgruppen att ta till sig. Detta har ändock troligtvis bidragit till att anmälda 
läkemedelsavvikelser har minskat till hälften då även denna uppgift finns inlagd som en 
påminnelse i systemet.   

Vi har ökat vårt arbetet med att införa riskanalyser och handlingsplaner vid på 
verksamhetsnivå och boendenivå. 
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Ett mål har varit att öka registreringen av inkomna synpunkter och klagomål i ADD, så 
att dessa tas omhand, det har ökat från 16-28 under året. Alla har blivit 
omhändertagna. 

Att registrera i Senior Alert för att få underlag till förbättringsarbete som leder till 
högre kvalitet i omvårdnaden. 

Att registrera i palliativregistret  

VC samt ssk har deltagit på seminarium om stoppa trycksår för att få mer kunskap om 
ny och aktuell kunskap 
 

 

Ansvarsfördelning 
SFS 2010:659,3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1 

 

VD 
VD genom kvalitetsavdelningen utformar riktlinjer för de olika segmenten baserade på 
senaste författningar och bästa tillgängliga kunskap.  
 

Regionchef 

Regionchefen ansvarar för att informera och säkerställa att verksamhetschef har 
tillräcklig kunskap om riktlinjerna 

 

MAS Attendo 

Ansvarar för att; 

• att patienterna får en säker och ändamålsenlig vård och behandling av god 
kvalitet inom kommunens ansvarsområde 

• att patienten får den hälso- och sjukvård som läkare ordinerat 
• att journaler förs i den omfattning som föreskrivs i patientdatalagen (2008:355) 
• att beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med 

patientsäkerheten. 
• att det finns ändamålsenliga och väl fungerande rutiner för läkemedelshantering 
• att det finns rutiner för rapportering av risker för vårdskador enligt 6 kap.4 § 

patientsäkerhetslagen (2010:659), samt 
• att det finns sådana rutiner att läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal 

kontaktas när en patients tillstånd fordrar det och att närstående omedelbart 
underrättas när en patient avlider eller när en patients tillstånd allvarligt 
försämras 
 

 

Verksamhetschef  
• Ansvara för att verksamheteten har ett lokalt kvalitetsledningssystem. 
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• Ansvarar för att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra  
verksamheten och dess processer samt identifiera och aktualisera nödvändig 
samverkan. 

• Ansvarar för att mål för verksamheten formuleras och för att dessa nås. 
• Ta fram, fastställa och dokumentera rutiner för hur det systematiska 

förbättringsarbetet kontinuerligt ska bedrivas, för att kunna leda, följa upp och 
utveckla verksamheten. 

• Ansvara för uppföljning och analys av verksamheten, så att åtgärder kan vidtas 
för att förbättra verksamheten och få en utveckling över tid. 

• Utreda avvikelser i form av klagomål samt för verksamheten aktuella och 
rapporterade risker och händelser. 

• Årligen utföra en Lokal kontroll/verifiering av verksamheten. Dokumentera 
arbetet i en kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 

 
Kvalitetssamordnare 

• Sammaställer inkomna händelserapporter och avvikelser samt håller i de 
månatliga kvalitetsmötena. 

• Skriver protokoll varje månad på kvalitetsmöte. 
• Återkoppla på arbetsplatsträff vad kvalitetsgruppen har beslutat på 

kvalitetsmöte. 
 
Bemanningsansvarig 

• Ansvarar för bemanning, schemaläggning, tidrapportering, koordinerar 
utbildningar, handleder medarbetare i lokala rutinfrågor, rekrytering, samt 
bistår verksamhetschefen inom ett flertal områden. 

 
 
Sjuksköterskor 

• Registrera i nationella kvalitetsregister Senior Alert, Palliativa registret och 
BPSD. 

• Omvårdnadsansvar för två avdelningar, samt ett arbetsledande ansvar för de 
medarbetare som arbetar på sina avdelningar. 

• Uppdatera delegeringar för medarbetare på sina avdelningar. 
• Upprätta hälsoplaner och hålla i vårdplaneringar 
• Hålla i team möten varannan vecka per avdelning. 

 

Sjukgymnast  

• Har tillsammans med arbetsterapeuten ett rehabiliteringsansvar med fokus på 
funktionsbevarande träning, utprovning av hjälpmedel samt utbildning för 
medarbetarna t.ex användning av lift och samt förflyttningsteknik. Handledning 
av personal i det dagliga arbetet med förflyttningsteknik och användning av 
arbetstekniska hjälpmedel. Ansvarig för att det finns bruksanvisningar på 
svenska för alla hjälpmedel som används i verksamheten och att pärmen är 
uppdaterad. Ansvarig för MTP grupp 2 och 3. 
 

Arbetsterapeut  
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• Har tillsammans med arbetsterapeuten ett rehabiliteringsansvar med fokus på 
funktionsbevarande träning, utprovning av hjälpmedel samt utbildning för 
medarbetarna t.ex användning av lift och samt förflyttningsteknik. Handledning 
av personal i det dagliga arbetet med förflyttningsteknik och användning av 
arbetstekniska hjälpmedel. Ansvarig för att det finns bruksanvisningar på 
svenska för alla hjälpmedel som används i verksamheten och att pärmen är 
uppdaterad. Ansvarig för MTP grupp 2 och 3. 
 

Vård- och omsorgspersonal  

• Ansvarar för det praktiska arbetet kopplat till vård och omsorg för brukarna på 
respektive avdelning i samarbete med sjuksköterska. Är utsedda 
kontaktpersoner för en till två brukare vilket innebär ett utökat ansvar i form av 
närståendekontakt, handling, egen tid mm. 

• Ansvarar för att upprätta genomförandeplanen tillsammans med 
brukaren/närstående inom 14 dagar från inflyttningsdatum. Därefter uppdatera 
efter sex månander och vid behov. 

• Medarbetare ska inom ramen för verksamhetens ledningssystem kontinuerligt  
• medverka i det systematiska kvalitetsarbetet genom att rapportera och delta i:  
• framtagande, utprovning och vidareutveckling av rutiner och metoder 
•  risk- och händelsehantering  
• Uppföljning av mål och resultat 

 
Dietist Attendo centralt 

• Bistå verksamheten vid behov. 

 
Vårdhygien 

• Centralt avtal i region Stockholm Öst för samarbete med Vårdhygien. 
Läkarorganisation 

• Legevisitten/ Capio står för läkarinsatserna på Vårdbo 
 
 
Kvalitetsarbete 
 

På Vårdbo använder vi oss av Attendo´s IT-stöd Attendo ADD för vårt kvalitets- och 
patientsäkerhetsarbete. AttendoAdd är uppbyggt som processer eller flöden. 
Verksamheternas systematiska kvalitetsarbete sker i stora delar i systemet genom att 
flöden startas och skickas vidare tills de slutligen avslutas. 

Genom statistik från vårt lokala kvalitetsarbete följer vi de händelser som inkommit och 
går igenom dessa i kvalitetsgruppen. Löpande under månaden får Vårdbos 
verksamhetschef besked via mail från Add-systemet varje gång en händelse rapporteras.  

Det är verksamhetschefen som har det övergripande ansvaret att händelseanalyserna 
genomförs. Vi använder oss kontinuerligt av statistik från Attendo Vårdbos  
kvalitetsindex för att mäta hur vi ligger till under månaden. Analyserar utfallet och 
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vidtar åtgärder. Alla medarbetare har tillgång till Attendo ADD och kan följa 
kvalitetsindex för verksamheten. Varje kvartal görs en summering av händelserna. 

I rapporterna framgår vad som har inträffat. Själva händelsen skall redan vara rapporterad och 
omhändertagen av personal. VC tar del av avvikelsen, identifierar och bedömer händelsen, 
analysera graden av allvarlighet samt riskerna som omgärdar händelsen och avslutar den då ADD 
endast är ett rapporteringssystem. VC delger utifrån avvikelseområde till respektive ssk eller 
rehab för vidare analys och ev åtgärder. Ssk handhar omvårdnad och läkemedelsavvikelser. 
Rehab handhar bl.a. fall och hjälpmedel. 
VC kompletterar med vidare information vb och tar själv hand om specikfika åtgärden utifrån 
avvikelsens dignitet. Vid allvarlig händelse / oklarhet i allvarlighetsgrad tar VC kontakt med 
MAS för ställningstagande om utredning ska startas. 
 
Kvalitetsgruppen sammanträder varje månad. Kvalitetssamordnaren är sammankallande för 
mötet. På kvalitetsmötet följs föregåendes kvalitetsmötesprotokoll upp, diskuteras och  
utvärderas.  Kvalitetssamordnaren ansvarar för att inhämta information om hur tidigare  
månads förbättringsåtgärder har fungerat. Nya händelser analyseras, förbättringsåtgärder tas fram 
och ev rutiner och arbetsmetoder skapas med utgångspunkt från kvalitetsmötet. Arbetet  
på kvalitetsmötet är verksamhetsövergripande, vi använder analysverktyget i Attendo ADD  
för att finna samband och upptäcka brister i befintliga rutiner. På mötet skriver 
kvalitetssamordnaren protokoll. Vi tar upp varje avvikelse samt de åtgärder som varje avvikelse 
kräver, men även uppföljning på tidigare händelser och utvärdering av de åtgärder som är insatta.  
Omvårdnadspersonal från respektive avdelning kontaktar kontaktperson för åtgärder som ska 
sättas in. Sjuksköterska ansvarig för att återkoppla till OAS för åtgärder som skall sättas in. 
 
På arbetsplatsträffen varje månad ansvarar kvalitetssamordnaren för att gå igenom händelser 
som inträffat och nya rutiner som eventuellt tagits fram. Kvalitetssamordnaren går även 
igenom uppföljning och utvärdering av tidigare månaders händelser. Protokollet från 
kvalitetsmötet finns i ADD för all personal att ta del av samt står i en pärm i personalrummet 
märkt; ADD kvalitetsprotokoll 2017-. VC tar även upp enstaka händelser för diskussion på 
APT. 

 

Mät- och uppföljningsmetod 
SOSFS 2011:9 3 kap. 2 § 

Genom statistik från ADD, vårt händelsesystem, hämtas statistik på händelserapporter. 

Kvalitetsgruppen sammanträder varje månad. Kvalitetssamordnaren är sammankallande för 
mötet.  
På kvalitetsmötet följs föregåendes kvalitetsmötesprotokoll upp, diskuteras och  utvärderas.  
Kvalitetssamordnaren ansvarar för att inhämta information om hur tidigare  
månads förbättringsåtgärder har fungerat. Nya händelser analyseras, förbättringsåtgärder tas fram 
och ev rutiner och arbetsmetoder skapas med utgångspunkt från kvalitetsmötet. Arbetet  
på kvalitetsmötet är verksamhetsövergripande, vi använder analysverktyget i Attendo ADD  
för att finna samband och upptäcka brister i befintliga rutiner. På mötet skriver 
kvalitetssamordnaren protokoll. Vi tar upp varje avvikelse samt de åtgärder som varje 
avvikelse kräver  
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Omvårdnadspersonal från respektive avdelning kontaktar kontaktperson för åtgärder som ska 
sättas in. Sjuksköterska ansvarig för att återkoppla till OAS för åtgärder som skall sättas in. 
 
På arbetsplatsträffen varje månad ansvarar kvalitetssamordnaren för att gå igenom händelser som 
inträffat och de åtgärder och nya rutiner som eventuellt tagits fram eller uppdaterats. 
Kvalitetssamordnaren går även igenom uppföljning och utvärdering av tidigare månaders 
händelser. VC tar även upp specifika händelser för diskussion på APT. Där händelsen gås igenom 
och hur vi kan tänka/ agera  för att motverka att fler boende blir drabbade. 
 
Protokollet från kvalitetsmötet finns i ADD för all personal att ta del av samt står i en pärm i 
personalrummet märkt; ADD kvalitetsprotokoll 2017-. Vi har under året sammanställt avvikelser 
varje kvartal för att då ha en mer övergripande kontroll. 
 
Vid omvårdnadsavvikelser har vi använt Mobil Omsorg för att förtydliga vilka 
omvårdnadsinsatser som behöver specificeras för att undvika nya avvikelser. 
 

Hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits och vilka åtgärder som 
genomförts 
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 1-2 

Arbete med att dokumentera och arbeta i de nationella registren, Senior Alert, BPSD 
samt Palliativa registret pågår .I Senior Alert sker registreringar av sjuksköterskor som 
gjort bedömningar  tillsammans med omvårdnadspersonal och rehabpersonal. Utifrån 
bedömningar upprättas hälsoplaner  som sedan följs upp av ansvariga.  

För att få ökad kunskap om demensproblematik, bemötande och åtgärder har flera 
medarbetare  under  året genomgått 2 dagars BPSD-utbildningar och registreringar har 
påbörjats. BPSD team har varit tillgängligt för konsultation när behov av deras kunskap 
har funnits. 2/3 demensavdelningar är registrerade och bemötandeplaner tas fram 
utifrån boendes individuella behov. Flera medarbetar har gått BPSDutbildning och det 
fortsätter även under kommande år. 

Sjuksköterska har haft utbildning i Vitalparametrar med samtlig personal för att stärka 
kompetens hos medarbetare som led att tidigt se avvikande symtom hos boende och 
arbeta förebyggande. 

Läkemedelsgenomgångar hos samtliga kunder har genomförts regelbundet under året 
tillsammans med läkarorganisationen.  

Kvalitetssäkring av läkemedelshantering har genomförts med Apotek tillsammans med 
ansvariga läkemedelsansvarig sjuksköterska samt verksamhetschef 

Personal har genomfört den webbaserade utbildningen för delegering av läkemedel och 
insulin. Teoretisk och praktisk genomgång utförs av sjuksköterskor tillsammans med 
medarbetarna för att säkerställa att alla förstår sina uppgifter och gällande 
delegeringar. 2 ggr/ år gås delegeringar igenom med delegerad personal 

Mobil Omsorg har bland annat använts för att minska nattfasta över 11 timmar och 
påminna om vikten av berikade mellanmål för att förebygga undervikt för kunder som 
har risk för undernäring. 
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För att förhindra smittspridning och arbeta rätt med livsmedel genomför medarbetare  
Vårdhygiens e-utbildning för Basala Hygienkunskaper sam Attendos interna utbildning 
i Livsmedelskunskap. Vårdhygien har haft utbildning på plats som förskjutits och hölls 
istället i januari-20 och då gått igenom basala hygienkunskaper samt olika smittor och 
dess smittvägar. Hygienombud/ ssk har gjort granskningar samt uppföljning av basala 
hygienrutiner. Rättelse sker från ombud/ ssk samt verksamhetschef när detta upptäcks 
på plats, vilket har lett till en ökad medvetenhet. 

För att kunna utföra säkra förflyttningar har utbildning i förflyttningsteknik för 
medarbetare utförts. 

Brandutbildning och genomgång av fastigheten tillsammans med samtlig personal för 
ett snabbt och korrekt agerande vid eventuell brand. 

Vid inskrivningssamtal informeras alla vart de kan vända sig med sina synpunkter och 
klagomål. Informations finns lämnad till boende och uppsatta på 
avdelningsinformationstavlor och vid entreérna samt skickas ut i alla veckobrev till 
närstående. 

Veckobrev har skickats ut med start i början av året med bilder från vår vardag. Där i 
finns även en påminnelse om att kontakta Vc vid synpunkter och klagomål som är 
mycket viktig källa till förbättringar och upplevelse av bemötande. 

 

Uppföljning genom lokala och externa kontroller och jämförelser 
SOSFS 2011:9, 5 kap. 2§ 

 
På Vårdbo genomför vi en årlig egenkontroll i verksamheten. Inom verksamheten ska 
man också genomföra en Lokal kontroll/verifiering. I Socialstyrelsens författning heter 
det egenkontroll men för att inte blanda ihop det med den Attendo´s centrala 
egenkontrollen har vi valt att kalla det för Lokal kontroll/verifiering.  
 

• Verksamhetens egna internkontroller är utförda, som kontroller av nattfasta, 
följsamhet av hygienrutiner,riskbedömningar utifrån Senior Alert, uttagande av 
rapporter ur nationella register, granskning av dokumentation, utredning av 
händelser, synpunkter och klagomål. 

• Attendos interna egenkontroll sker årligen och granskar kvalitetsarbetet utifrån 
arbetet med rutiner och riktlinjer samt dokumentation och kvalitetsarbete. I 
arbetet med egenkontrollen deltar samtliga yrkeskategorier och fokus ligger på 
att boendes trygghet och säkerhet ska vara garanterad. 

• Apoteket har haft en granskning av läkemedelshanteringen.  
• Verksamhetens brandskyddsombud utför månatliga kontrollronder enligt SBA 

checklista och rapporterar sedan till VC. 
• Brandskyddskontroll utförd av Stockholms brandförsvar 
• Socialstyrelsens brukarundersökningar utförs årligen på våren och resultatet 

kom i november. Nöjdheten har ökat , Riskbedömning och handlingsplan finns. 
• Avtalsuppföljningar med Täby HSL 
• Avtalsuppföljning med Vallentuna kommun SoL och HSL 
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Lokal verifiering Antal 
ggr/ år 

Källa 

Vårdrelaterade 
infektioner 

4 
ggr/år 
 

Attendo 

Basala hygienrutiner 
och klädregler 

2ggr/ 
år 

Vårdhygien 

Hygienronder Vart 
3.e år 

Vårdhygien 

Brandrond 12 
ggr/år 

Protokoll 

Avvikelser 12 
ggr/år 

Attendo 
Avvikelsehanteringssystemet 

Skyddsrond 1 
ggr/år 

Attendo 

Journalgranskning SOL 3ggr/ 
år 

Attendo 

Journalgranskning HSL 2 ggr 
/år 

Attendo 

Loggkontroller journal 4 
ggr/år 

Attendo 

Mätning nattfasta 2 
ggr/år 

Attendo 

Nutritionsmätning ” 3 
frågor” MNA 

Enl 
rutin 

Attendo 

Brukarundersökning 
Hantera resultat med 
handlingsplan 

1 
ggr/år 

Socialstyrelsen 

Sammanställning 
Synpunkter o klagomål  

4 
ggr/år 

Attendo 
Avvikelsehanteringssystem 

Trycksår ppm 
Resultat 

Enl 
rutin 

 Senior alert 

klagomål och 
synpunkter 

1ggr/ 
månad 

Attendo 
Avvikelsehanteringssystemet 

Närståendeundersökning 2ggr/ 
år 

Attendo egen 

 

 

Resultat av utvärderingarna presenteras under rubriken resultat. 

 
 



   Mall Sida 12 av 25 
 

___________________________________________________________________________________________________ 
Dokumentets titel: Mall för Patientsäkerhetsberättelse 
Upprättad: 2019-02-06 

Granskning av dokumentationen 

Vi dokumenterar enl HSL .  

HSL: Granskning har skett 2 ggr per år och resultatet har ökat från förra årets resultat 
2018 82% till 94% år 2019. Under årets interna granskningar har resultatet legat på  
91%-96%. Förbättringar visar att vi behöver jobba mer med uppföljningar av hälsoplaner 
och resultata av hälsostatus. Årlig uppdatering av samtycke behöver även göras.  

Egenkontroll utförd 2 ggr under året. 

 

Orsaksanalys 

HSL- det har varit svårt att utvärdera alla hälsoplaner  och resultat av hälosstatus i 
dokumentationen då endast 1 ssk har tjänstgjort som ordinarie. Timssk har tjänstgjort 
men ej tagit  ansvaret gällande vårdplaneringar, dokumentation samt dokumentation i 
olika register. Ssk har varit frikopplad för att hinna med registreringar.Bemanning för 
ssk är återigen stabilare från mitten av februari år 2020 då en till ssk är på plats.  

 
 

Samverkan 
SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 §, 7 kap 3 § p 3 

Verksamheten behöver samverkan med både externa aktörer och interna aktörer för att 
förebygga att händelser sker. 

De externa aktörerna är kommuner och deras boendesamordnare varifrån våra 
brukare kommer ifrån.  

Capio Legevisitten som är vår läkarorganisation vi har veckovis kontakt och 
samverkansmöten minst två gånger per år med Vallentuna kommuns MAS  

Vårdhygien har vi avtal med och de hjälper oss med hygienronden, har utbildningar 
årligen  och kontaktas om speciella smittskyddsåtgärder behövs. 

Apoteket AB hjälper oss med tillsyn av läkemedelrum och rutiner. 

Samverkan mellan sjukhuset, hemtjänst, närsjukvården och ASIH. 
Lokal rutin för samverkan med tandläkare och tandhygienist har upprättats och 
fungerar mycket bra i verksamheten. 
Fotvård har vi tre företag som vi har ett samverkansavtal med via Vallentuna Kommun. 
Fotvårdoch hälsagruppen,carinas medicinska fotvård och L.A. Fotvård  

Hårvård- vi har en frisör som regelbundet kommer och klipper våra boende.  

Fastighetsägaren Hemsö åtgärdar fel i fastigheten och medverkar vid brandtillsyn. 

Närstående har vi samverkan med kontinuerlig genom veckobrev, närståendemöten och 
dagliga kontakter via personalen 
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Frivilliga organisationer; Svenska kyrkan besöker oss varannan vecka och håller andakt 
samt tar upp olika frågeställningar. 

Dafgård och Martin & Servera har vi avtal och är leverantörer gällande 
kostbeställningar. 

MAS Täby -Vi har LOVavtal med Täby och arbetar enligt MAS HSL-riktlinjer. VC 
informerar när den ensklide har eller har riskerats att drabbas av allvarlig skada eller 
sjukdom, Lex Maria. Vi har även avtalsuppföljningar då vi blir kallade till möten. 

Täby biståndsenhet- Vi har LOVavtal med Täby och får uppdragen gällande brukarna i 
kommunens system ,Pulsen Combine.  

Täby kommun- kallar till informationsmöten vid behov. 

MAS Vallentuna- Vi har ett ramavtal med Vallentuna kommun och arbetar enligt MAS 
HSLriktlinjer. VC informerar när den enskilde har eller har riskerats att drabbas av 
allvarlig skada eller sjukdom, Lex Maria. Vi har även avtalsuppföljningar på plats samt 
samverkansmöten. 

Vallentuna biståndsenhet- Vi har ramavtal och uppdragen tas emot i systemet Treserva.  

Vallentuna socialnämnd- avtalsuppföljningar enligt gällande avtal 

De interna aktörerna är alla medarbetare.  

Rapporteringar/informations utbyte behövs mellan arbetspassen och om något  särskilt 
händer. 

Arbetsplatsträffar och avdelningsmöten är forum för samverkan gällande information, 
rutiner, utbildning m.m. 
Rehabpersonal har en samverkan med hjälpmedelscentralen och beställer hjälpmedel 
efter brukarnas behov. 
 
Samverkan med Attendo Mobila sskteam samt Attendos mobila rehabteam 
 
Brukare bjuds in på boråd 4 ggr/år där de kan ta upp sina önskemål och synpunkter 
samt kostförslag och aktivitetsförslag 
Samverkan mellan Attendos stabfunktioner HR, lön, kvalitetsavdelning, IT, inköp, kost, 
ekonomi, marknad är reglerad i Attendos ledningssystemet. 
Regionsamverkan sker vid uppföljning, regionmöten och vid behov. 

Demensteam finns att tillgå då behov finnes. 

Närstående och brukare 

Sjuksköterskorna är ansvariga för att följa Attendo MAS riktlinjer för hälso- och 
sjukvård samt Attendo Vårdbos lokala rutiner och processer. Även Vallentuna MAS 
riktlinjer för de brukare som kommer från Vallentuna kommun. Vid vårdskador 
kontaktar sjuksköterska anhöriga och  informerar om vad som skett samt hur vi arbetar 
för att undvika att detta ska kunna ske igen. 
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Fysioterapeut och arbetsterapeut utför bedömningar och insättande av gånghjälpmedel 
samt hjälpmedel utifrån kundens individuella behov. 

Det viktigaste forumet där brukare och närstående erbjuds att medverka i 
patientsäkerhetsarbetet är vårdplaneringsmötet. 

När en brukare flyttar in på Attendo Vårdbo har omvårdnadsansvarig sjuksköterska ett 
ankomstsamtal med brukare och/eller närstående. 

Omvårdnadsansvarig sjuksköterska (OAS) kallar därefter till vårdplaneringsmöte inom 
två veckor efter inflyttning, samt fortlöpande minst två gång per år. Vid vårdplanering 
deltar brukaren (om så är möjligt) närstående/god man, kontaktperson, 
omvårdnadsansvarig sjuksköterska och vid behov rehab personal verksamhetschef och 
läkare.  
 
Det finns även en kontaktman för varje brukare på Attendo Vårdbo. Denne känner 
aktuell brukare särskilt väl och har regelbunden kontakt med närstående eller god man. 
Kontaktmannens huvuduppgift är att skapa trygghet och bidra till god kontinuitet och 
hög kvalitet.  
Kontaktmannen upprättar tillsammans med närstående och/eller brukaren en 
genomförandeplan. Brukare och/eller närstående deltar vid vårdplaneringar och 
omvårdnadsmöten samt är aktiv i arbetet med att säkerställa boendes välbefinnande 
och livskvalitet. Kontaktmannen upprätthåller sedan en kontinuerlig kontakt med 
närstående, minst en gång per månad. För att informera, stämma av och ta in 
synpunkter från närstående. 
 
Information från intresseorganisationer och nya forskningsresultat anslås på varje 
enhet på särskild tavla för information till brukar och närstående.  
 
Två gånger per år har Attendo Vårdbo  närståendemöten, där ledningsgruppen deltar 
och inbjuden personal , beroende på agenda. Där lämnas information , vi går igenom 
brukarundersökningen och synpunkter tas tillvara i dialog med närstående. Årets 
resultatet på BU har skickats ut till alla närstående med mailadress och vi gick igenom 
den på höstens möte. En punkt som togs upp var att de inte kan bilda sig en uppfattning 
om maten då vi satt upp lappar om att vi inte önskar besök under måltiderna för att 
våra boende ska få en lugn måltidsmiljö. 

 
Vi har jobbat vidare med våra boråd där boendes synpunkter tas tillvara och de får 
komma med önskemål om; mat, aktiviteter, utevistelse och övriga frågor. 

Vi har också haft ett boråd då vi gick igenom brukarundersökningen på hösten. 
Undersökningen hade delats ut innan möte så att de hade tid att gå igenom den samt ta 
med sig sina synpunkter. 

Varje vecka skickas brev med kortfattad information om vad som händer i 
verksamheten. Vi skickar också bilder från vår vardag. Vi har också startat upp 
Instagram med bilder om det som händer i vår verksamhet, både boende och personal 
 
Närtsåendeenkät har skickats ut 2 ggr under år 2019 som ett underlag till 
förbättringsarbeten. 
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Riskanalys 
SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 § 

En riskanalys är en systematisk identifiering och bedömning av en risk. En riskanalys 
görs för att upptäcka risker som kan leda till att en brukare skadas och för att ta fram 
konkreta åtgärder som eliminerar risker. VC och sjuksköterska har gått Risk- och 
händelseanalys. 
På följande sättarbetar vi i verksamheten; 
Verksamhetschef ansvarar för att det utförs riskanalyser på de risker som upptäcks i 
verksamheten eller på kommande förändringar. Medarbetare ansvarar för att informera 
om de risker som upptäcks. 
 
Riskanalyser utförs på person,verksamhetsnivå och på organisatorisk nivå.  
- Återkommande iakttagelser av en risk eller mindre allvarliga händelser inom en 
specifik arbetsprocess.  
- Medarbetares upplevelse av att ett arbetsmoment eller en viss situation är riskfylld.  
- Inför organisationsförändringar för att förebygga händelser  
- Införande av nya metoder  
- Införande av nya tekniska produkter.  
- Vid bedömning av åtgärdsförslag i en händelseanalys  
- Vid upptäckta brister av externa utförarares kontroller 
- Kvalitetsgruppen träffas varje månad och går igenom de avvikelser som har inkommit 
och i samband med detta kan risker identifieras. 
  
Kvalitetsgruppen träffas varje månad och går igenom de avvikelser som har inkommit 
och i samband med detta kan risker identifieras och handlingsplaner tas fram.   
För att arbeta med riskanalyser är det viktigt att medarbetare bidrar med sin syn då 
detta ger det bästa förebyggande arbetet att upptäcka brister. Teamets kunskap är 
viktigt för att i tid upptäcka risker och att åtgärda dessa innan händelser sker, 
förbyggande arbete. Riskanalyserna har varit av mycket varierande art vilket också 
visar att händelser kan inträffa om inte hela teamet är vaksamt samt att vårt 
ansvarsområde är stort.  
 
Resultatet av detta redovisas på apt samt sätts i pärm i personalrummet, tillgängligt för 
alla att ta del av. 
 
Under året har sjuksköterska och verksamhetschef gemensamt gått  utbildning i 
riskananlys 
 
 

Rapporteringsskyldighet 
SFS 2010:659, 6 kap. 4 § SOSFS 2011:9, 7 kap 2 § p 5 

Verksamheten använder Attendo ADD (elektroniskt avvikelsehanteringssystem). 
Alla medarbetare på Attendo Vårdbo informeras i samband med anställning, uppdrag 
eller praktikperiod eller i samband med att de tillåts delta i verksamheten, om sin 
skyldighet att rapportera missförhållanden eller risk för missförhållande samt om de 
rutiner som finns för detta i verksamheten.  
När en händelse eller risk för händelse upptäcks ska händelsen dokumenteras. En 
händelserapport skrivs i Attendo ADD och händelsen ska dokumenteras i brukarens 
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journal. Det är den person som uppmärksammar händelsen som är ansvarig för att en 
händelserapport skrivs och dokumentation sker i journalen.  
När en händelse inträffat informerar omvårdnadspersonalen tjänstgörande sjuksköterska 
omedelbart. Om händelsen bedöms som en särskild händelse ska alltid verksamhetschefen 
informeras direkt.  
I en akut situation vidtas omedelbara åtgärder för att minska skada eller risk för skada. 
 
Kvalitetsgruppen sammanträder varje månad. På kvalitetsmötet följs tidigare händelserna 
upp och utvärderas. Kvalitetssamordnaren är sammankallande för mötet och ansvarar för 
att inhämta information om hur tidigare månads förbättringsåtgärder har fungerat. 
Förbättringsåtgärder och nya rutiner arbetas fram för aktuella händelser. Arbetet på 
kvalitetsmötet är verksamhetsövergripande, vi använder analysverktyget i Attendo ADD för 
att finna samband och upptäcka brister i befintliga rutiner.I kvalitetsgruppen ingår: 
verksamhetschef, sjuksköterskor, arbetsterapeut, sjukgymnast, kvalitetssamordnare och 
omvårdnadspersonal från varje enhet. Sammanställning av händelser sker var 3.e månad 
för att där se om det går att urskilja ett mönster.  
På mötet skriver kvalitetssamordnaren protokoll. Sjuksköterskan ansvarar för att 
återkoppla till OAS för åtgärder som skall sättas in. 
 
På arbetsplatsträffen varje månad ansvarar kvalitetssamordnaren för att gå igenom 
händelser som inträffat och nya rutiner som eventuellt tagits fram. Kvalitetssamordnaren 
går även igenom uppföljning och utvärdering av tidigare månaders händelser.  
Arbetsplatsträffar har en stående punkt för kvalitetsfrågor, och här kan medarbetare lämna 
synpunkter på verksamhetens kvalitet. Varje månad uppmuntras medarbetare att ta upp 
olika synpnkter till förbättringar samt till att skriva händelserapporter för att utveckla 
verksamheten. Vid berättade händelser ber vi även medarbetarna att lägg in dem i ADD då 
det är en mycket viktig grund till förbättringar. Vi går årligen igenom Lex Sara samt Lex 
Maria på apt. 
 
 
 
 
 Antal 2019 Antal 2018 

Fall   

Fall ej skada  

Fall vårdskada 

57 

41 

16 

65 

57 

8 

Läkemedel varav 44 st glömt att ge 47 83 

Hot och våld 1  9 

Information 19 7 

Kost och mathantering 0 5 

Larm 5 6 

MTP 2 2 
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Omvårdnad 36 41 

Synpunkter och klagomål 28 16 

Övrigt 17 19 

Totalt 218 253 

 
 

Vi jobbar vidare med att få in händelser som sker i verksamheten. Vi kan konstatera att 
fall med vårdskada har ökat i år men att det är få boende som står för flera fall. Trots 
förebyggande insatser som kost-och vätskeregistreringar, översyn av läkemedel, 
handlingsplan utifrån BPSD, förflyttningsbedömning samt fallriskbedömning enl 
Downton (Senior Alert) från hela teamet är det svårt att förhindra dessa då det påverkar 
deras rörelsefrihet.  

Vi kan se en radikal minskning av läkemedelsavvikelser vilket till stor del tros bero på 
att vi har fört in ett system Mobil Omsorg där alla omvårdnadsinsatser är registererade. 
Att dela ut läkemedel finns också med och ligger nu inne med en påminnelse då det 
larmar för att detta inte ska glömmas bort. 

Vi har ökat vår rapportering av synpunkter och klagomål vilket är mycket viktig del för 
att missnöje ska uppstå hos boende och närstående. Vi fortsätter ta upp Lex Sara samt 
Lex Maria till diskussion under apt, men under år 2020 lägger vi till 3 ggr/ år. 

Omvårdsavvikelser är ungefär  lika många som föregående år. Vi använder ett 
kvalitetssystem, Mobil Omsorg, för att säkerställa att våra boende får sin omvårdnad 
utförd utifrån deras inviduella behov. Det har varit trögt att inför olika tekniska 
problem samtmotstridiga känslor hos medarbetare. Under senare delen av året har det  
fungerat mycket bättre men vi fortsätter att implementer detta då vi även kan 
säkerställa att omvårdnadsinsastserna kan förbättras samt att avvikelserna bör kunna 
minimeras. 

 

Synpunkter och klagomål 
SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 § , 7 kap 2 § p6 

Synpunkter och klagomål från brukare, närstående, myndigheter och organisationer 
beaktas som en förutsättning för förändring och utveckling av verksamhetens kvalitet. 

Synpunkter och klagomål kan lämnas muntligt eller skriftligt. Det finns blanketter 
tillgängliga för alla i verksamhetens entré och ska lämnas i verksamhetschefs brevlåda. 
Information lämnas till brukare och närstående vid inflytt, både muntligt och skriftligt 
samt i veckobrevet där det finns en stående rad om mottagande av klagomål och 
synpunkter. 
Personalen lägger in klagomålen i ADD och meddelar Vc när det uppstår. 

• Åtgärder ska vidtas omgående eller snarast möjligt. 



   Mall Sida 18 av 25 
 

___________________________________________________________________________________________________ 
Dokumentets titel: Mall för Patientsäkerhetsberättelse 
Upprättad: 2019-02-06 

• Klagomålen följs upp av ansvarig chef om möjligt inom 2 dagar efter det att 
klagomålet framförts, detta sker genom muntlig eller skriftlig kontakt beroende på 
situation. Chefen har också ansvar för att följa upp resultatet av vidtagna åtgärder.  

• När klagomål har framkommit så har dessa tagits upp direkt med gruppen på 
avd, på apt till diskussion samt i dialog med ev berörda medarbetare. 

 
Verksamhetschef ansvarar för att utreda och återkoppla till den som lämnat klagomålet 
eller synpunkterna. Oftast sker åtgärden redan när klagomålet inkommer. 

Återkoppling sker gärna muntligen till den som haft klagomålet. Vc har ringt upp den 
som inkommit med klagomålet eller när mail kommit, mailat /ringt upp och bett att få 
återkoppla när information har inhämtats utifrån gällande klagomål. Återkoppling har 
skett till alla som inkommit med detta. 

 
Årligen gör verksamhetschef en sammanställning över klagomål och synpunkter. 
Kvalitetsgruppen analyserar och upprättar eventuellt en handlingsplan för 
nästkommande år. Under året har vi sammanställt dessa varje kvartal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammanställning och resultat 
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Vi har registrerat sammanlagt 28 klagomål under året vilket ökat med 12 registrerade från 
förra året. Vi har jobbat med att registrera allt som kommit fram men vi vet att det säkert 
finns ett antal som har tagits om hand direkt på plats och då inte registrerats som ett 
klagomål. 

5 st -varav alla från samma närstående-Klagomål på att det är smutsigt/ oordning i rummet 
i rummet 

1 st-1 personal upplevs hårdhänt och hård i sitt sätt mot kund 

1 st- boende som ska ha passerad mat har köttbitar i munnen när närstående kommer till 
avd. 

3 st- persedlar har försvunnit i verksamheten 

2 st- saknas info på tavlan om vem som jobbar och avsaknad av aktiviteter 

1 st- närstående hittas på sskexp tittandes i papper av personal. Anhörig blir mycket 
upprörd då hen blir tillsagd av personal att gå ut från rummet 

1st- God man som är missnöjd med inköp till boende samt att det är stökigt i garderoben 

1 st- närstående är missnöjd med att vi inte har flera tvkanaler i verksamheten 

2 st- från samma person- brist på info om när kontaktperson slutar, boende inte 
iordningjord inför middag hos anhörig, personal visste inget om boendes diabetes,boende 
åker in utan att ha tillhörigheter med sig, upplever brist på info mellan VårdBo och sjukhus 

1 st-närstående hittar sin mammas tavlor på väggen i det gemensamma utrymmet 

1 st- närstående är inte nöjd med att få byta kontaktperson då denna kan hens mammas 
behov 

5 st- ingen svarar i telefonen 

2 st- personal som inte har sin namnskylt på sig 

1 st- boende blev serverad sin middag 1 timma senare pga besök, fick den även serverad 
inne i sin lgh 

1 st- vissna blommor i entren 

 

 

 

Vi har arbetat under året att öka våra registreringar i vårt händelsesystem, tror dock inte 
att händelserna är fler än tidigare år. 

Klagomålen är av varierad art med några är av samma grund; 
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-ej svara i telefon,  
-kläder som försvinner i verksamheten 
-info som inte kommer fram till tjänstgörande personal 
 
Brist i personalens förståelse för vikten av ett gott bemötande vid synpunkter och klagomål. 
Brist i förståelse om vikten av renlighet i verksamheten 
Brist i förståelse om vikten av att svara i telefon 
 
2 närstående har stått för flera klagomål och vi har inte helt lyckats få dem nöjda då det är 
nya händelser men också gamla klagomål där vi inte lyckats föra fram åtgärderna till den 
extra personal som arbetar på verksamheten.  
Det är viktigt att åtgärder utförs direkt vid klagomål. Vi behöver bli bättre på att lyssna, ta 
itu med problemet och återkoppla på personalnivå för att undvika stor missnöjdhet hos 
närstående eller boende. Då VC och samordnare får till sig klagomålen så ses den röda 
tråden direkt och även om klagomålen är av samma art. 
 
Det är viktigt att försöka förstå att även närstående vill ha en fungerande verksamhet där 
de kan känna sig nöjda och trygga med vården, detta kan vi bara göra tillsammsn med dem. 
 

I brukarundersökningen har detta område, att veta vart man ska vända sig för med 
synpunkter och klagomål,  förbättrats från 33% till 42%, hela riket ligger på 47% så vi 
behöver fortsätta att arbete med detta under år 2020 då det är en viktig kvalitetsfaktor. 

 

 

Sammanställning och analys 
SOSFS 2011:9 5 kap. 6§ 

Se resultat 

Samverkan med brukare och närstående 
SFS 2010:659 3 kap. 4 § 

Sjuksköterskorna är ansvariga för att följa Attendo MAS riktlinjer för hälso- och 
sjukvård samt Attendo Vårdbos lokala rutiner och processer. Även Vallentuna MAS 
riktlinjer för de brukare som kommer från Vallentuna kommun. Vid vårdskador 
kontaktar sjuksköterska anhöriga och  informerar om vad som skett samt hur vi arbetar 
för att undvika att detta ska kunna ske igen. 

Fysioterapeut och arbetsterapeut utför bedömningar och insättande av gånghjälpmedel, 
hjälpmedel samt åtgärder utifrån kundens individuella behov. 

Det viktigaste forumet där brukare och närstående erbjuds att medverka i 
patientsäkerhetsarbetet är vårdplaneringsmötet. 
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När en brukare flyttar in på Attendo Vårdbo har omvårdnadsansvarig sjuksköterska ett 
ankomstsamtal med brukare och/eller närstående. 

Omvårdnadsansvarig sjuksköterska (OAS) kallar därefter till vårdplaneringsmöte inom 
två veckor efter inflyttning, samt fortlöpande minst två gång per år. Vid vårdplanering 
deltar brukaren (om så är möjligt) närstående/god man, kontaktperson, 
omvårdnadsansvarig sjuksköterska och vid behov rehab personal verksamhetschef och 
läkare.  
 
Det finns även en kontaktman för varje brukare på Attendo Vårdbo. Denne känner 
aktuell brukare särskilt väl och har regelbunden kontakt med närstående och god man. 
Kontaktmannens huvuduppgift är att skapa trygghet och bidra till god kontinuitet och 
hög kvalitet.  
Kontaktmannen upprättar tillsammans med närstående och/eller brukaren en 
genomförandeplan. Brukare och/eller närstående deltar vid vårdplaneringar och 
omvårdnadsmöten samt är aktiv i arbetet med att säkerställa boendes välbefinnande 
och livskvalitet. Kontaktmannen upprätthåller sedan en kontinuerlig kontakt med 
närstående, minst en gång per månad. För att informera, stämma av och ta in 
synpunkter från närstående. 
Information från intresseorganisationer och nya forskningsresultat anslås på varje 
enhet på särskild tavla för information till brukar och närstående.  
 
Två gånger per år har Attendo Vårdbo brukar- och närståendemöten, där personal från 
alla kategorier deltar i möjligaste mån. Där lämnas information och synpunkter från 
brukare och närstående diskuteras. 
På dessa möten presenteras och diskuteras också resultaten av brukarundersökningen. 
 
Drygt en gång i månad skickar vi ut ett informationsbrev till de närstående via mail, där 
vi informerar om vad som har hänt och kommer att ske i verksamheten. From våren 
2019 skickas istället veckobrev ut. 
närstående, minst en gång per månad. För att informera, stämma av och ta in 
synpunkter från närstående. 
 
Information från intresseorganisationer och nya forskningsresultat anslås på varje 
enhet på särskild tavla för information till brukar och närstående.  
 

Uppföljning av informationssäkerheten 
HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1§ 
I samband med anställning  gör VC en analys av vilken tillgång till journaler  den 
anställde ska ha i verksamheten.  Tillgängligheten begränsas till VårdBo Vallentuna.VC 
går även igenom den interna samt externa tystnadsplikten  som finns. Vidare 
informeras om att loggkontroller görs för att se att obehöriga ej haft tillträde till dessa. 
Dokumentet signeras och bevaras i akten.  

GDPR har införts inom Attendo och personnummer på kunder har tagits bort i vissa 
system. Användning av olika säkra system som berör informationsöverföring mellan 
kommun som ger uppdrag och uppdragsgivare används för att öka 
informationssäkerheten. Det är endast verksamhetschef  samt sjuksköterskor som har 
tillgång till kommunernas överrapporteringssystem. 
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Loggkontroller utförs av vc enl rutin och sparas i pärm . Vid loggkontroller hittas 
personal som inte jobbar i verksamheten men då kontrolleras om de jobbar i mobila 
teamet. Fråga skickas till chef för mobila teamet och återkoppling sker. 

Journalföring av hälso-och sjukvårdspersonal granskas och följs av vc samt  av 
kvalitetsansvarig på Attendo. Återkoppling och uppföljning sker efter utifrån resultat.   

 

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

Mål Strategi Åtgärd Resultat Analys 
 

Fortsatt god 
följsamhet till 
basala 
hygienrutiner, 
75% 

Granskningar 
av basal 
hygienrutiner 
av 
hygienombud 
samt 
sjuksköterska 

Kontroll av 
hygienansvarig
a 
Utbildning av 
vårdhygien 

Förra året låg 
följsamheten 
på 75%, i år 
vid kontroll 
vid årets slut 
låg 
följsamheten 
högre, 90% 
 
 

Fortsatt 
utbildning, och 
att påminna 
varandra om att 
Basalahygienrut
iner är viktigt 
för att förhindra 
smittspridning, 
samt att 
påminna om 
följsamhet till 
basala 
hygienrutiner 
vilket får 
personal att 
tänka till. 
Fortsatt arbete 
pågår 

 
Godkänd , 90% 
dokumentation 
HSL 

 
Ssk granskar 
varandra 
Vc granskar 
samt MAS 
 
 
 

 
Kontroller enl 
gransnknigsma
llar 

 
HSL 
Vt 94% 
godkänd 
Ht 93% 
godkänd 
 
 
 
 
 

 
Vi fortsätter att 
jobba  
kontinuerligt 
med all 
dokumentation 
för att den ska 
vara aktuell.  

Nöjda boende 
samt närstående 
 

Arbeta vidare 
med att öka 
registeringen 
av synpunkter 

Lägg in i ADD 
direkt  

Nöjdare 
boende och 
närstående 
som upplever 
att klagomål 

Vi fortsätter 
med arbetet att 
registrera och ta 
omhand 
klagomålen för 
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och klagomål 
samt 
omhändertaga
nde av dessa 
 

tas omhand. 
Registreringa
r har ökat 
från 16 till 28, 
dock finns 
säkert ett 
mörkeratl, 
men som har 
omhändertagi
ts på plats 

ökad nöjdhet i 
verksamheten 

Att registrera in 
samtliga boende i 
BPSDregistret 
som bor på 
demensavdelning
ar 3/3 

Att använda 
detta register 
för att gott 
omhändertaga
nde av våra 
kunder på 
demensenhete
rna 

Utbildning av 
personal i 
BPSD 

Vi ha 
registrerat 2/3 
avd i detta 
register under 
året 
 

 Vi fortsätter att 
registerar och 
använda 
registret för ett 
gott individuellt 
bemötande  
samt ökad 
livskvalitet för 
våra boende 

Riskbedömninga
r utförda på 
samtliga boende 
enl Senior Alert 
Norton 
Downton 
MNA 
ROAG 
100% vid årets 
slut 
 
  

Egen 
granskning av 
ssk/vc/MAS 

Lägga in i 
årshjulet att 
uppdatera 
minst 2- 4 ggr/ 
år beroende på 
åtgärdsplan 

Riskbedömnin
gar är gjorda i 
SafeDoc enl 
Senior Alert. 
Mål nått 
 

Inlagt i 
årshjulet för 
HSLpersonal 
Fortsatt enligt 
tidigare  

Öka kvaliteten i 
palliatiav 
omvårdnad 
genom att 
registrera 
samtliga 
parametrar 
 
 

Registrera i 
palliativregist
ret 

Upprätta 
checklista för 
att säkerställa 
att målen blir 
uppfyllda 
  

Arbeta vidare 
med att nå 
fullt mål 98% 
Se vidare 
under resultat 

Vi har inte ett 
fullgott resultat 
. Mål 98 % i alla 
parametrar 

Minska antalet 
läkemedelsavvik
elser 

Att använda 
Mobil Omsorg 

Lägga in  
åtgärder att 
dela läkemedel 
samt 
påminnelser i 
systemet 

Avvikleser 
minska från 
83 st 2018 till 
47 st 2019 

Fortsatt arbete 
att ssk 
säkerställer att 
delegerad 
personal finns 
på plats 
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Palliativregistret 
Vi har 8 boende som har avlidit varav 3 på sjukhus och 5 på plats. Alla 5 är registrerade 
i palliativregistret. I Jämförelse med Vallentuna och Stockholm så ligger vi drygt på 
samma resultat inom; ord. av stark opioid vid smärtgenombrott, ord av inj 
ångestdämpande vb,dokumenterade brytpunktsamtal, mänsklig närvaro i 
dödsögonblicket samt utan trycksår .Dock ligger vi mycket lägre i munhälsobedömning 
sista veckan och smärtskattning sista veckan. 
Målvärden enl palliativregistret; 
98% ; dok brytpunktssamtal, ord av ångestdämpande samt inj av opioid vid 
smärtgenombrott 
100% ; smärtskattning sista veckan 
90%; munhälsobedömning sista veckan, utan trycksår ( kategori 2-4) samt mänsklig 
närvaro vid dödsögonblicket. 
Vi har följande resultat; 
100% för brytpunktssamtal, inj stark opioid vid smärtgenombrott, 100% 
ångestdämpande vb. Förbättringar bör göras på följande områden; smärtskattning sista 
veckan  60% munhälsobedömningar ca 40%, mänsklig närvaro vid dödsögonblicket80%, 
utan trycksår(grad 2-4) 80%. Vårt förbättringsarbete bör fokuseras på de 4 sista 
punkterna under år 2020. 
 

Utförande av riskbedömningar enligt Senior Alert  

• 100% av alla brukarna har riskbedömningar enligt Modifierad Nortonskala vid 
årets slut. 

•  100% av alla brukarna har riskbedömningar enligt Downtown Fall Risk Index 
(DFRI) vid årets slut. 

• 100% av alla brukarna har  riskbedömningar enligt Mini Nutritional Assessment 
(MNA ) vid årets slut. 

• 100% av alla brukarna har riskbedömningar enligt Revised Oral Assessment 
Guide (ROAG) vid årets slut 

• 100% av alla brukare har en riskbedömning  gällande blåsdysfunktion vid årets 
slut 

Under 2019 uppnåddes 100% genomförande av läkemedelsavstämningar. 

Trycksårsinventering  utförd och 4 personer har fått trycksår  under året. Under år 2020 
har en utbildning i tryckavlastande utbildning planerats in  och genomförts. 

Vi har haft få vårdrelaterade infektioner under året. De flesta av dessa har varit UVI 
hos icke kadbärare. De är ett fåtal individer som har kroniska problem med UVI  sedan 
åratal tillbaka.  

För att säkra upp nutritionen så har vi lagt in att boende ska erbjudas nattmål i vårt 
nya system Mobil Omsorg.  

Minska antalet avvikelser gällande läkemedel har minskat med ca 50% trolig orsk är att 
den uppgiften nu är verifierad i vår nya system Mobil Omsorg som en arbetsuppgift som 
påminner vid tiden för utdelning. 
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Verksamhetens brandskyddsombud utför månatliga kontrollronder enligt SBA 
checklista och rapporterar sedan till VC. Ronder sker månataligen 2 nya brandombud 
hat utbildats. Brandskyddskontroll utförd av Stockholms brandförsvar som visar brist i 
fastigheten. Ny nödutgång på en av avdelningaran är nu åtgärdad och utrymningsvägar 
med nycklar borttagna samt fler regelbundna utbildningar för ny personal 
 

Externa verksamhetsuppföljningar 
Apoteksgranskning- följande områden behöver vi förbättra.Ansvar för 
läkemedelshantering, att alla ssk kan lokala rutiner, roll-och ansvarförbindelser, inte 
skriva med blyertspenna, tidpunkt dokumenteras vid telefonordination, 
iordningställande utbyte av generica,administrering räkna tabletter, signeringslistor. 
Synpunkter är omhändertagna och åtgärdade. 

Vallentuna kommun- Avtalsuppföljning med Vallentuna kommun SoL och HSL visar att 
vi behöver jobba vidare med SOLdokumentation och diskussioner kring Lex Sara och 
händelser. Vi behöver även redovisa hur vi jobbar med förbättringar i redovisade 
dokument som finns i verksamheten, arkivering av journaler, skicka in 
genomförandeplan, följa upp effekten av vidbehovsmedicinering, uppdatera uppgifter om 
samtycke årligen, 
 
Avtalsuppföljningar med Täby HSL- återkoppling ej klar 
 
 
 

Övergripande Mål för kommande år 
• Fortsatt implementering av digital signering i Mobil Omsorg för ökad säkerhet 

att arbetsuppgifterna blir utförda 
• Fortsatt arbete med god basal hygien och god livsmedelhygien.  
• Fortsatt arbete med att minska antalet läkemedelsavvikelser 
• Fortsatt dokumentation i de olika kvalitetsregistren för ökad kvalitet i 

omvårdnaden 
• Fortsatt journalföring HSL 
• Fortsatt arbete med att utföra riskanalyser och handlingsplaner 
• Fortsätta att arbeta med förebyggande åtgärder för att undvika trycksår 
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Anvisning 
 

Mallen för patientsäkerhetsberättelsen består av en fast struktur vad gäller rubriksättning. 
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Sammanfattning 

Anvisning 
 

Sammanfattning 

Sammanfattning av patientsäkerhetsberättelsen bör inte överskrida en sida. 

Sammanfattningen bör innehålla: 

 De viktigaste åtgärderna som vidtagits för att öka patientsäkerheten 

 Hur patientsäkerheten har följts upp genom egenkontroll 

 Hur risker för vårdskador identifierats och hanterats 

 Hur hälso- och sjukvårdspersonalen bidragit till ökad patientsäkerhet genom att rappor-
tera risker, tillbud och negativa händelser 

 Hur patienter och närståendes synpunkter och klagomål som har betydelse för patientsä-
kerheten har hanterats 

 Hur patienter och närstående involveras i patientsäkerhetsarbetet 

De viktigaste resultaten som uppnåtts 

Inom kommunen arbetar vi med ett salutogent arbetssätt, det innebär att vi fokuserar på det friska 
och att stärka varje individs förmåga och ge förutsättningar för självbestämmande. 

Varje patient har en utsedd kontaktperson och omvårdnadsansvarig sjuksköterska. Vid inflyttning 
sker vårdplanering och upprättande av genomförandeplan tillsammans med patienten. Närstående 
inbjuds till medverkan om den boende samtycker och önskar. 

Tillgänglighet sjuksköterska och rehabpersonal 

Kommunens hälso- och sjukvårdsorganisation har sjuksköterskor i tjänst dygnet runt. Vi arbetar i 
team kring de boende med sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, undersköterskor och om-
vårdnadsassistenter/stödassistenter. Sjuksköterskan ansvarar för delegeringar av hälso- och sjuk-
vårdsuppgifter samt ansvar för både akuta och planerade insatser inom basal hälso- och sjukvård. 

Samverkan på ledningsnivå 

Verksamhetschefer för hälso- och sjukvårdsorganisationen samt för äldreomsorg respektive funkt-
ionshinderområdet sitter i samma ledningsgrupp vilket underlättar samverkan. Samverkansmöten 
enhetschef hälso-och sjukvårdsorganisationen och enhetschef på boendeenheten sker regelbundet. 
Stående möten med MAS och verksamhetschef för läkarverksamhet bidrar till ökad patientsäkerhet. 
Under senare halvåret 2019 var verksamhetschef hälso-och sjukvårdsorganisationen även tf verk-
samhetschef för funktionshinderområdet vilket underlättade samverkan. 

Kvalitetsarbete 

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011;9 har under året förbättrat upp-
följningen av patientsäkerhetsarbetet. Med hjälp av detta system har rutiner som utarbetats av HSO 
kunnat läsas av samtliga medarbetare. Även kommunens riktlinjer samt lokala egenkontroller och 
dess resultat finns där. 

All personal dokumenterar i datajournal Treserva och får utbildning i detta kontinuerligt. Hälso- 
och sjukvårds personal dokumenterar enligt ICF och KVÅ och delger vårdplaner till omvårdnads-
personalen. All överrapporteringen om patient mellan hälso- och sjukvårdspersonal och omvård-
nadspersonal sker i Treserva. 

Avvikelsehantering 

Avvikelser kan rapporteras in av samtliga personalkategorier och hanteras i Treserva vilket bidrar 
till en högre patientsäkerhet. Risk för vårdskada identifieras och hanteras regelbundet på teamträf-
far. 

Synpunkter/ klagomål 



Socialnämnden, Patientsäkerhetsberättelse 5(37) 

Vi följer kommunens riktlinjer och besvarar klagomål och synpunkter inom 7 dagar. Vid klagomål/ 
synpunkter på sjukvård erbjuds alltid ett personligt möte med ansvarig sjuksköterska, läkare samt 
chef. 

Egenkontroller 

Patientsäkerheten följs upp genom interna egenkontroller av dokumentation, avvikelsehantering, 
mätning av nattfasta, läkemedelshantering samt följsamhet av basala hygienrutiner. Efter utförd 
egenkontroll återkopplas resultatet direkt till medarbetare och chef på samverkansmöten samt i 
kvalitetsledningssystemet som finns tillgängligt för all personal. 

Struktur 

Övergripande mål och strategier 

Anvisning 
 

Här skrivs övergripande mål och strategier som gäller för samtliga verksamheter. 

Inom området dokumentation och journalföring är målet att all personal ska ha god kunskap om 
vad som ska dokumenteras, när det ska skrivas och syftet med det dokumenterade. Detta gäller även 
läkemedelsavvikelser och fallavvikelser. Utbildningsinsatser för personalen kommer att ske konti-
nuerligt. 

Att minska antalet fall. Omvårdnadspersonalen genomgår utbildning i förflyttningsteknik och fallfö-
rebyggande åtgärder av legitimerad sjukgymnast. Alla patienter genomgår fallriskbedömning av 
sjukgymnast som dokumenterar detta i journalsystemet samt sätter in fallförebyggande åtgärder. 

Under våren 2020 kommer digital hälsokalender att införas som är kopplad direkt till journalsy-
stemet. Denna kommer att användas av sjuksköterskor och rehab och kommer att förbättra plane-
ring, uppföljning och effektivisera det patientnära arbetet. 

Kompentensutveckling inom bemötande vid hot och våld samt suicidala patienter kommer att ge-
nomföras genom inköpt e-utbildning för all personal. Under året kommer ny rutin att implemente-
ras där riskanalyser kommer att göras på samtliga patienter i samband med inflyttning. 

Övergripande mål och strategier specifikt särskilt boende äldre 

Ett av fokusområdena under 2020 ska vara att arbeta vidare med nutritionsarbetet. Målet är att 
nattfastan ska vara 11 timmar eller mindre för samtliga patienter inom SÄBO. Nattfastemätning 
genomförs 2 ggr/år av dietist. Resultatet återkopplas till ansvarig sjuksköterska, enhetschef samt 
omvårdnadspersonal och diskuteras utifrån ett patientperspektiv. Nutritionsbedömning görs för att 
fånga upp patienter i riskzon för undernäring och för att åtgärder ska kunna sättas in i tid. Medarbe-
tare deltar i nutritionsarbetet tillsammans med dietist för att ta fram recept på hemlagade närings-
tillskott. Näringsriktiga mellanmål och nattmål ska erbjudas. 

Att alla demenspatienter har genomgått BPSD-skattning, fått handlingsplan samt är registrerade i 
BPSD registret. 

Övergripande mål och strategier specifikt LSS/ Socialpsykiatri 

Anvisning 
 

Här skrivs övergripande mål och strategier som är specifikt riktade mot området funktionsned-
sättning. 

Ett av fokusområdena under 2020 ska vara att arbeta vidare med basala hygienrutiner. Målet är att 
80% av mätningarna ska visa på att personalen använder sig av och väl känner till basala hygienru-
tiner i sitt dagliga arbete. All personal erbjuds utbildning av hygiensjuksköterska samt webbaserad 
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utbildning. Kontroll att basala hygienrutiner efterlevs görs av ansvarig enhetschef 2 ggr/ år. 

Att arbeta mer hälsobefrämjande och erbjuda fler aktiviteter som innebär rörelse och motion samt 
att försöka införa mer hälsosam kost är ett annat fokusområde under 2020. 

Organisation och ansvar 

Anvisning 
 

SFS 2010:659,3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1 

Beskriv kort roller och ansvarsfördelning för planering, ledning och egenkontroll av patientsäker-
hetsarbetet på olika nivåer. 

Inkludera stödfunktioner inom patientsäkerhet som t ex Chefläkare, Strama, Smittskydd, Vård-
hygien, Patientsäkerhet- och kvalitetsenhet, Kliniskt träningscenter, Patientnämnden. 

Verksamhetschef (4 kap, 2 § HSL) 

I verksamhetschefens ansvar ingår inte de uppgifter som medicinskt ansvarig sjuksköterska har. 

Kommunens hälso- och sjukvårdsorganisation har HSL ansvar för de olika enheterna inom särskilt 
boende för äldre, funktionshinderområdet, dagliga verksamheter samt stödboende inom socialpsy-
kiatrin. Detta gäller både akuta och planerade insatser inom basal hälso- och sjukvård. Det finns 
sjuksköterskor i tjänst dygnet runt. 

På natten arbetar fast anställda sjuksköterskor i den egna organisationen i vaken tjänst, detta inger 
trygghet, stabilitet och ökad patientsäkerhet. 

Alla patienter har en utsedd omvårdnadsansvarig sjuksköterska. Sjuksköterskan ansvarar för dele-
geringar av hälso- och sjukvårdsuppgifter såsom t ex läkemedelshantering för de enheter hen är 
omvårdnadsansvarig. 

Varje verksamhetschef för områdena; Hälso-och sjukvård, Äldreomsorg, LSS och socialpsykiatri 
ansvarar ytterst för sina verksamheter. Inom varje område finns enhetschefer som är medarbetar-
nas närmsta chef. 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska MAS (11kap, 4 § HSL) 

MAS har ett särskilt medicinskt ansvar för att patienterna får en säker och ändamålsenlig hälso- och 
sjukvård av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde. Att utfärda riktlinjer och se till att dessa 
följs. Styra genom att ställa krav, kontrollera, analysera, bedöma och rapportera samt att ringa in 
utvecklingsområden. 

Samverkan för att förebygga vårdskador 

Anvisning 
 

Beskriv vilka processer som identifierats där samverkan behövts för att förebygga att patienter 
drabbas av en vårdskada samt hur samverkan sker i den egna verksamheten och med andra vård-
givare. Ex. överenskommelser mellan olika vårdenheter, medicintekniska enheter, mellan pri-
märvård och sjukhus samt mellan kommuner och landsting. 

HSO i samverkan med VC 

Samverkan på ledningsnivå 

Verksamhetschef hälso-och sjukvårdsorganisationen och verksamhetschefer för äldreomsorg, LSS 
och Socialpsykiatrin sitter i samma ledningsgrupp, vilket underlättar samverkan. Samverkansmöten 
tillsammans med enhetschef på enheterna sker ca 2 ggr/termin eller oftare vid behov. Under hösten 
2019 hade HSO och LSS området samma verksamhetschef vilket underlättade för samverkan. 
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Samverkan med ansvariga läkare 

Regelbundna samverkansmöten med ansvariga läkare, Legevisitten (SÄBO) och vårdcentralerna 
och öppenvårdspsykiatrin (LSS/Socialpsykiatri) och verksamhetschef Hälso- och sjukvårdsorgani-
sationen sker regelbundet. 

Vi arbetar i team kring de boende med sjukgymnast, arbetsterapeut, undersköterskor och omvård-
nadsassistenter/boendeassistenter. Alla patienter har en utsedd omvårdnadsansvarig sjuksköterska. 
Sjuksköterskan ansvarar för delegeringar av hälso- och sjukvårdsuppgifter såsom t ex läkemedels-
hantering för de enheter hen är omvårdnadsansvarig. 

Samverkan HSO och boendeenheterna 

Omvårdnadsansvarig sjuksköterska sammankallar till regelbundna teamträffar på sin/sina enheter. 
På teamträffarna deltar sjuksköterska, rehabpersonal samt personal och enhetschef för enheten. 
Teamträffen är inriktad på identifiera och följa upp patienternas hälso- och sjukvårdsbehov samt att 
gemensamt arbeta för god och säker vård. 

Samverkan mellan EC HSO och EC på boendeenheterna sker regelbundet, både via inplanerade 
samverkansmöten samt då behov uppstår. 

Patienters och närståendes delaktighet 

Anvisning 
 

Beskriv hur patienterna och deras närstående har erbjudits möjlighet att medverka i patientsä-
kerhetsarbetet. 

Beskriv hur samverkan sker med patienter och närstående för att förebygga vårdskador 

VC i samverkan med HSO 

Hälso- och sjukvårdsorganisationen ansvarar för basal Hälso- och sjukvård dvs. ansvarar för sjuk-
sköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter. 

Den enskildes eget inflytande är av största vikt och vi efterfrågar alltid samtycke till åtgärder samt 
till att lämna ut information. 

Varje patient har en utsedd omvårdnadsansvarig sjuksköterska som besöker patienten regelbundet 
utifrån de behov som finns. Det finns sjuksköterskor i tjänst dygnet runt. Sjukgymnast och arbetste-
rapeut arbetar måndag-fredag. Kontaktperson och omvårdnadsansvarig sjuksköterska har ett nära 
samarbete med patienten och dennes närstående. 

På läkarnivå för SÄBO är det läkarverksamheten Legevisitten som har det medicinska ansvaret. 
Varje patient har en patientansvarig läkare. Läkaren har stående rond med ansvariga sjuksköterskor 
1 ggr/vecka och gör hembesök vid behov. En gång/år sker läkemedelsgenomgång med patientansva-
rig läkare. 

Inom LSS/Socialpsykiatrin är det den husläkare som patienten har valt på sin vårdcentral som in-
nehar det medicinska ansvaret om inget annat är överenskommet. Kommunens sjuksköterska och 
läkaren har kontakt då det krävs och läkarbesök bokas vid behov. 

Rehab personal ser över behovet av hjälpmedel i samband med inflyttning och därefter kontinuer-
ligt. 

Närstående eller legal företrädare inbjuds till medverkan om patienten samtycker och önskar. 

Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet  

SFS 2010:659, 6 kap. 4 § SOSFS 2011:9, 5 kap 3§, SOSFS 2011:9, 5 kap. 6 § 

Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet finns beskriven bland annat i nedanstå-
ende dokument som finns tillgängliga i kvalitetsledningssystemet. 
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 Riktlinje för avvikelsehantering 

 Riktlinje för hantering av Lex Maria 

Kopplat till riktlinjerna finns rutiner som beskriver hur arbetet ska genomföras och för delning av 
ansvar och roller inom respektive process. 

Hälso- och sjukvårdspersonalen har en viktig roll i arbetet med uppföljning och analys av inträffade 
avvikelser och ska alltid vara representerade vid händelser relaterade till hälso- sjukvård. Under 
året har stort fokus lagts på att vidareutveckla uppföljning av inträffade avvikelser genom utbild-
ningar samt regelbundet på teamträffar ute i verksamheterna. 

Anvisning 
 

Lokalt kommenteras här arbetet med avvikelser i verksamheten övergripande. En graf med regi-
strerade avvikelser på respektive enhet kommer att ligga här. 

  

VC kommenterar arbetet med avvikelsehantering mm. Beskriv kort tex hur "rapporteringskul-
turen" vårdas, hur nya medarbetare får info och hur inträffade avvikelser följs upp mm. 

 

Diagrammet visar antal registrerade händelser totalt inom verksamheten varje månad. 

Andelen läkemedelsavvikelser har minskat avsevärt sedan ALFA infördes. ALFA är det system vi 
använder för digital läkemedelssignering. 

Digital signering enligt ALFA:  

Det fungerar så här; i en mobil enhet signerar personalen vilka läkemedel som överlämnats. Om en 
överlämning är försenad visas en påminnelse som kan eskaleras. Om uteblivet läkemedel finns val-
bara alternativ för personalen att klicka i samt direktnummer till tjänstgörande sjuksköterska för 
verifiering. 

Överlämningspersonal arbetar direkt mot huvudsystemet via mobilen och har därmed alltid aktuell 
information. Varje återrapportering av insatser i ALFA e-Läkemedel är omedelbar och kan överva-
kas centralt. Vid utebliven hantering skickas larm till överlämningspersonal. Tjänsten är synkroni-
serad med befintliga ordinationer och har inbyggt beslutsstöd. Sjuksköterskor och enhetschefer kan 
gå in och ta fram statistik på läkemedelsavvikelser. 

Alfa e-Läkemedel ger kontroll över läkemedelshantering, läkemedelsavvikelser, delegeringar, be-
ställningar och läkemedelssaldo. 

ALFA e-Läkemedel innehåller: 
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 Larm 

 Kontroll av läkemedelsöverlämning 

 Komplett läkemedelslista 

 Direkt återkoppling av läkemedelsinsatser 

 Information om kund/brukare 

 Kartfunktion i mobilen 

 Komplett uppföljning och statistik 

 

Andelen fall ser konstant ut. Utbildningar genomförs årligen för all personal, introdagar erbjuds till 
nyanställda. Att fortsätta arbeta fallförbyggande kommer att vara ett av målen 2020. 

  

Hantering av klagomål och synpunkter  

Under året har befintliga riktlinjer och processer för hantering av klagomål och synpunkter tilläm-
pats inom verksamheterna. I dessa finns flöde för hantering och fördelning av ansvar och roller vad 
gäller hantering av klagomål och synpunkter förtydligat. 

Anvisning 
 

Kort beskrivning om hantering av synpunkter och klagomål. 

 
VC skriver text. 

Vi följer kommunens riktlinjer och besvarar klagomål och synpunkter inom 7 dagar. Vid klago-
mål/synpunkter på sjukvård erbjuds alltid ett personligt möte med ansvarig sjuksköterska, läkare, 
chef för boendeenhet samt chef för hälso-och sjukvård. 

Verksamhetschef Hälso-och sjukvårdsorganisationen samt verksamhetschef LSS/Socialpsykiatrin 
respektive ÄO tar alltid del av klagomål/synpunkter och är delaktiga i svar tillsammans med ansva-
riga enhetschefer. 

Struktur för egenkontroll 

Anvisning 
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Här lägger respektive enhet in en kort beskrivning av de lokala uppföljningar av verksamheten. 

Det kan tex handla om: 

 Tillämpning av basala hygienrutiner 

 Dokumentationsuppföljningar etc. 

  

Skrivs av VC på resp enhet 

Den struktur som tillämpas för uppföljning och utvärdering utgår från det kvalitetsledningssystem 
enligt SOSFS 2011:9 som socialförvaltningen tillämpar. All uppföljning och utvärdering görs utifrån 
de processer som har identifierats för verksamheten. Då kvalitetsledningssystemet är under utveckl-
ing finns ännu ej alla uppföljningar dokumenterade i detta. 

Egenkontroller 

I denna sammanställning finns samlat resultat från olika typer av egenkontrolls aktiviteter som har 
genomförts under året inom området hälso- sjukvård. Egenkontrollerna är sorterade under de olika 
processer som finns för arbetet med hälso- sjukvård i ledningssystemet. Egenkontrollerna kommer 
från olika uppföljningsaktiviteter såsom: 

 Löpande egenkontroll, vilket innebär att varje verksamhet har ett antal kontrollpunk-
ter/aktiviteter som ska rapporteras löpande i systemet när de är genomförda under året. 

 Årlig egenkontroll, vilket innebär att samtliga verksamheter besvarar ett antal kontrollfrå-
gor för olika delar av verksamheten. 

 Lokala egenkontroller, vilket innebär att till exempel HSO genomför olika typer av egenkon-
troller i verksamheten. 

Nutrition (SÄBO) 

 Nattfastemätning har genomförs 3 ggr under 2019 av dietist. 

 Kontroll av att vikt är tagen på patienter utförs genom journalgranskning 2 ggr/år. 

 Att nutritionsstatus är genomfört kontrolleras i journalgranskning av enhetschef HSO 2 
ggr/år. 

Sår och trycksår (SÄBO) 

 Hudstatus och åtgärder mäts enligt PPM av ansvarig sjuksköterska 2 ggr/år. 

Basal hygien (SAMTLIGA) 

 Kontroll av att personal arbetar enligt basala hygienrutiner utförs av enhetschef på boende-
enheten enligt SLLs föreskrifter 2 ggr/år 

Läkemedelshantering (SAMTLIGA) 

 Egenkontroller görs på alla enheter 2 ggr/år enligt rutin av enhetschef HSO. 

 Extern läkemedelsgranskning görs av farmaceut från Apoteket 1 ggr/ år. 

Journaldokumentation  

 Journalgranskning av att HSL dokumentation uppfyller gällande rutin görs 2 ggr/år av en-
hetschef HSO och återkopplas både till enskild medarbetare samt i grupp. 

 Journalgranskning av SOL journal görs av enhetschef och/eller utsedd medarbetare som 
har detta som ansvarsområde, tex stödpedagog eller treservapilot. 
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Process - Åtgärder för att öka patientsäkerheten 

Åtgärder som genomförts för ökad patientsäkerhet 

Anvisning 
 

Utöver egenkontroller, som beskrivits ovan, berätta hur övrigt patientsäkerhetsarbete har bedri-
vits under föregående kalenderår och vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerhet-
en kopplat till era mål och strategier. Exempel som kan tas upp är nya arbetssätt som haft bety-
delse för patientsäkerheten, arbete med kvalitetsregister, munhälsobedömningar, kompetensut-
veckling hos personal, rutiner kring delegeringar, läkemedelshantering, vård i livets slut, doku-
mentation etc. Beskriv nutritionsronder. 

HSO skriver med komplettering från VC 

Försök att beskriva så konkret som möjligt vad som har gjorts under föregående år. 

Teamträffar 

På alla enheter är det teamträffar regelbundet. Teamträffen leds av omvårdnadsansvarig sjukskö-
terska och med på teamträffen är även rehabpersonal, omvårdnadspersonal och enhetschef på bo-
endeenheten. Arbetet med teamträffar är nu en etablerad del av verksamheterna och har lett till 
ökad samverkan och informationsutbyte vilket ger högre patientsäkerhet. 

Fallförebyggande arbete 

Omvårdnadspersonal på samtliga boendeenheter har genomgått utbildning i förflyttningsteknik av 
sjukgymnast. Vi kan se att det har lett ökad medvetenhet kring fall och fallrisker i verksamheterna. 

Avvikelsemöten 

På HSO är regelbundna avvikelsemöten en del av arbetet. Då gås aktuella avvikelser igenom till-
sammans med enhetschef HSO och analys sker i grupp med sjuksköterskorna. 

Digital signering i ALFA:  

Under 2019 infördes digital signering av läkemedel. I mobil enhet signerar personalen vilka läke-
medel som överlämnats. Om en överlämning är försenad visas en påminnelse. Vid uteblivet givande 
av läkemedel finns valbara alternativ för personalen att klicka i samt direktnummer till tjänstgö-
rande sjuksköterska för verifiering. 

Överlämningspersonal arbetar direkt mot ordinationssystemet via mobilen och har därmed alltid 
aktuell information. Varje återrapportering av insatser i ALFA e-Läkemedel är omedelbar och kan 
övervakas centralt. Vid utebliven hantering skickas larm till överlämningspersonal. Tjänsten är syn-
kroniserad med befintliga ordinationer och har inbyggt beslutsstöd. Sjuksköterskor och enhetsche-
fer kan gå in och ta fram statistik på läkemedelsavvikelser. 

Alfa e-Läkemedel ger kontroll över läkemedelshantering, läkemedelsavvikelser, delegeringar, be-
ställningar och läkemedelssaldo. 

ALFA e-Läkemedel innehåller: 

 Larm 

 Kontroll av läkemedelsöverlämning 

 Komplett läkemedelslista 

 Direkt återkoppling av läkemedelsinsatser 

 Information om kund/brukare 

 Kartfunktion i mobilen 

 Komplett uppföljning och statistik 
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Kvalitetsarbete särskilt boende äldre 

Anvisning 
 

Beskriv arbetet med kvalitetsregister etc. inom LSS-verksamheten. (Begränsat inom LSS verk-
samheten) TEXT SKRIVS LÄMPLIGEN AV HSO i samverkan med VC 

Beskriv vilka kvalitetsregister etc. som ni har använt i ert arbete för ökad patientsäkerhet, om-
fattning och frekvens samt vad analysen kom fram till. Beskriv gärna hur resultaten kommunice-
ras till olika nivåer i verksamheten. 

Exempel på källor som ni kan ha följt upp och analyserat: 

 Strukturerad journalgranskning etc. 

  

Nutritionsarbete  

Dietisten har varit delaktig på teamträffar för att fånga upp patienter i risk för malnutrition. Hon 
har utbildat all omvårdnadspersonal i nutritionslära och vikten av att begränsa nattfastan. Särskilt 
fokus har legat på preventivt arbete och att få till rutiner kring regelbunden vikttagning och att be-
rika kosten. 

Arbete i kvalitetsregister:  

Senior Alert 

Riskbedömningar genomförs av sjuksköterska gällande trycksår, nutrition och munhälsa var 6:e 
månad. Ansvarig sjukgymnast gör riskbedömning gällande fall var 6:e månad eller oftare vid behov. 
Vårdplaner på riskbedömningar dokumenteras kontinuerligt även i journalsystemet. Risker och 
åtgärder diskuteras på teamträffar med omvårdnadspersonal där åtgärder utvärderas. 

Palliativa registret 

Efter dödsfall sammanfattar sjuksköterska tillsammans med omsorgspersonal resultat av symtom-
skattningar såsom smärta, munhälsa, oro, ångest, illamående i det nationella registret. 

BPSD (Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens) 

Personalen på demensenheterna har genomgått utbildning i BPSD. Genom att dokumentera i re-
gistret kvalitetssäkras vård av patienter med demenssjukdom och denna blir lika bemött av perso-
nalen utifrån de förutsättningarna patienten mår bäst av. Bemötandeplan utformas där vårdåtgär-
der kring till exempel aktiviteter, lugn ljudnivå, massage och musik beskrivs för att motverka BPSD. 

Sjuksköterskor samt enhetschef för Hälso- och sjukvårdsorganisationen träffar regelbundet  enhets-
chefer för demensenheterna för att samverka kring BPSD. På teamträffar på dessa enheter är 
BPSD en stående punkt. 

  

  

Kvalitetsarbete LSS/ Socialpsykiatri 

Anvisning 
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Läkemedelshantering 

Under året har vi fokuserat på att kvalitetssäkra läkemedelshanteringen inom LSS verksamheten. 
På alla enheter har extern kvalitetsgranskning gjorts gällande läkemedelshanteringen av Apoteket 
AB.Efter denna har en åtgärdsplan tagits fram. Åtgärdsplanen har sedan varit underlag för sam-
verkansmöten och samarbete för att utveckla patientsäkra rutiner för läkemedelshanteringen för 
varje enhet. 

Detta har varit ett samarbete mellan verksamhetschef HSO, omvårdnadsansvarig sjuksköterska 
och verksamhetschef, enhetsledare för varje enhet 

I Februari fastslogs nya riktlinjer gällande läkemedelshanteringen i kommunen och därefter har 
alla lokala rutiner setts över och omarbetats av verksamhetschef HSO, enhetsledare samt om-
vårdnadsansvarig sjuksköterska. För varje enhet i kommunen finns lokal rutin framtagen, denna 
är känd av all personal på enheten. 

Dokumentation 

En rutin för HSL dokumentation gällande LSS kunder har tagits fram och LSS sjuksköterskorna 
har fått fördjupad utbildning i journalsystemet Treserva. 

Teamträffar 

Regelbunda teamträffar med omvårdnadsansvarig sjuksköterska, rehabpersonal, enhetsledare 
och omvårdnadspersonal genomförs regelbundet, ca 1 ggr/månad på alla LSS enheter. På team-
träffen diskuteras den boende utifrån ett patientperspektiv och aktuella hjälpmedel, läkemedel 
och andra behov av sjukvårdande insatser lyfts upp. Efter teamträffen skriver sjuksköterska och 
rehab vårdplaner i HSL dokumentationen, medan enhetsledare/ kontaktperson uppdaterar ge-
nomförandeplanen i SOL dokumentationen. 

Beskriv vilka kvalitetsregister etc. som ni har använt i ert arbete för ökad patientsäkerhet, om-
fattning och frekvens samt vad analysen kom fram till. Beskriv gärna hur resultaten kommunice-
ras till olika nivåer i verksamheten. 

Exempel på källor som ni kan ha följt upp och analyserat: 

 PPM-VRI 

 BPSD 

 PPM-BHK 

 Infektionsverktyget 

 Strukturerad journalgranskning 

 PPM-trycksår 

 Patientkultutmätning 

 Senior alert 

TEXT SKRIVS LÄMPLIGEN AV HSO i samverkan med VC 

Läkemedelshantering 

Kvalitetssäkring av läkemedelshantering har skett genom regelbundna egenkontroller samt extern 
kvalitetsgranskning av Apoteket. Åtgärdsplan har tagits fram och varit underlag för samverkansmö-
ten och samarbete för att utveckla patientsäkra rutiner för läkemedelshanteringen för varje enhet. 
Detta har varit ett samarbete mellan enhetschef, verksamhetschef HSO, omvårdnadsansvarig sjuk-
sköterska samt enhetschef, verksamhetschef för varje enhet. 

Teamträffar 

Regelbundna teamträffar med omvårdnadsansvarig sjuksköterska, rehab personal, enhetschef och 
omvårdnadspersonal sker på alla enheter. På teamträffen diskuteras patienten utifrån ett patient-
perspektiv och aktuella hjälpmedel, läkemedel och andra behov av sjukvårdande insatser lyfts upp. 

Journalhantering 

Genomförandeplanen uppdateras vid förändringar av stödpedagog eller kontaktperson för patien-
ten. Vårdplaner uppdateras av sjuksköterska eller rehabpersonal. 
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Riskbedömningar gällande fall, nutrition och trycksår 

Fallriskbedömningar görs enligt DFRI av sjukgymnast var 6:e månad eller oftare vid behov. 

Nutritionsbedömning med kostregistrering görs av ansvarig sjuksköterska tillsammans med perso-
nalen och vikt tas regelbundet för att följa upp patienter i riskzonen. 

Trycksårsbedömning görs enligt Norton var 6:e månad. 

Kompetensutveckling 

På stödboende socialpsykiatri har personalen genomgått webbaserad utbildning inom psykiatri; 
psyk E-Bas, man har också tagit fram och arbetar aktivt med riskanalyser kring patienterna. 

På servicebostäder har personalen genomgått drogutbildning. 

På gruppbostäder inom LSS har omvårdnadspersonal genomgått webbutbildning i demens ABC. 

  

  

Riskanalyser 
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  1 2 3 4 

  Konsekvens 

 

Hög risk framtida brister Rimlig risk framtida brister
Låg risk framtida brister Totalt: 59 

 

Hög risk framtida brister 

Rimlig risk framtida brister 

Låg risk framtida brister 
 

 Sannolikhet/risk Konsekvens 

4 Sannolik Allvarlig 

3 Möjlig Kännbar 

2 Mindre sannolik Lindrig 

15 14 

59 49 41 

52 51 

50 38 35 25 23 58 56 

54 47 46 

45 44 39 36 34 

33 32 31 30 29 

26 22 21 20 19 

18 17 16 13 5 

57 55 48 43 42 

37 11 10 9 8 

7 6 3 2 1 12 

53 28 27 24 4 40 

30 17 12 
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1 Osannolik Försumbar 
 

 

Process Processdel 
Risknr/ risk-
värde 

Kommentar  2019 

Delegering 
inom 
hälso- och 
sjukvård 

Ansvarsför-
delning vid 
delegering 

1 6 

 
 

Sedan införande av digital läkemedelssignering har tyd-
ligheten kring ansvarsfördelningen klargjorts bättre. 

Utfärdande 
av delege-
ringsbeslut 

2 6 

 
 

Varje OAS är ansvarig för delegering på sin/sina enheter. 
Nattsjuksköterskor ansvarar för delegering av nattperso-
nal. På så sätt känner den som delegerar personalen den 
delegerar till. 

Uppföljning 
av delege-
ringsbeslut 

3 6 

 
 

Det finns tydliga rutiner kring hur delegering ska gå till 
som efterföljs av alla. 

Upphörande 
av delege-
ringsbeslut 

4 1 

 
 

Delegeringsbeslut upphör efter ett år och om det inte 
förnyas i systemet så kommer vb inte åt läkemedelshan-
teringen. På så sätt kan någon utan delegering inte ge 
läkemedel. 

Dokumentat-
ion av dele-
geringsbeslut 

5 4 

 
 

Sker i läkemedelssystemet ALFA och det sker på ett pati-
entsäkert och lättöverskådligt sätt. Vb får påminnelse 30 
dagar innan delegering går ut. 

Läkeme-
delshante-
ring 

Ansvarsför-
delning vid 
läkemedels-
hantering 

6 6 

 
 

Risker ring ansvarsfördelning har minskat betydligt sedan 
ALFA införts. 

Ordination av 
läkemedel 

7 6 

 
 

Risker för att fel kring ordinationer ska finnas har minskat 
betydligt sedan införandet av ALFA läkemedelssystem 
som är kopplat till PASCAL ordinationsverktyg. 

Iordningstäl-
lande och 
administre-
ring 

8 6 

 
 

Det finns tydliga rutiner för detta i verksamheten som är 
väl kända av alla sjuksköterskor. I egenkontroll av läke-
medelshantering kontrolleras det att rutinerna efterföljs. 

Rekvisition 
och kontroll 

9 6 

 
 

Det finns tydliga rutiner för läkemedelshantering, rekvisit-
ion och kontroll, som är väl kända av alla sjuksköterskor. I 
egenkontroll av läkemedelshantering kontrolleras det att 
rutinerna efterföljs. 

Förva-
ring  och 
kassation av 
läkemedel 

10 6 

 
 

Förvaring och kassaktion av läkemedel sker enligt lokala 
rutiner som finns framtagna för resp. enhet. Rutinen är 
känd och efterföljs av all personal. Detta kontrolleras 
både vid delegeringstillfället samt vid egenkontrollerna. 

Hantering 
narkotika-
baserade 
preparat. 

11 6 

 
 

Hantering och kontroll av narkotiska preparat sker enlig 
gällande lokal rutin. 

Läkemedels-
genomgång 

12 8 

 
 

Läkemedelsgenomgång sker 1 ggr/år och ombesörjs av 
ansvarig läkare. På SÄBO fungerar detta bra. För patienter 
inom LSS/Soc Psyk är detta husläkarens ansvar. 

Kvalitets-
granskning 

13 4 

 
 

Kontinuerligt arbete sker med kvalitetsgranskning och 
egenkontroller. Avvikelser samt risker för avvikelser han-
teras omedelbart i ett led av ständiga förbättringar. 

Samverkan 
och in-
format-
ionsöver-
föring 

Kontakt med 
läkare och 
annan hälso- 
och sjuk-
vårdspersonal 

14 16 

 
 

Inom SÄBO finns en upphandlad läkarorganisation som 
ansvarar för vården för alla patienter vilket fungerar 
mycket bra. Inom LSS och socialpsykiatrin är det primär-
vården, dvs husläkare och öppenvårdspsykiatri, som i 
första hand ansvarar för vården av patienterna. Det hålls 
samverkansmöten kontinuerligt för att förbättra samar-
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Process Processdel 
Risknr/ risk-
värde 

Kommentar  2019 

betet, i vissa fall fungerar samarbetet mycket bra men 
dock finns det brister i hur informationsöverföring sker 
från några av mottagningarna. Detta medför stora risker i 
läkemedelshanteringen för patienterna då information 
om läkemedelsförändringar eller vetskap om planerade 
undersökningar/uppföljningar/behandlingar uteblir. 

Informat-
ionsöverfö-
ring vid in- 
och utskriv-
ning från 
slutenvården 

15 16 

 
 

Inom SÄBO sker alltid en rapport innan patienter skickas 
hem. Inom LSS och socialpsykiatri sker överrapportering-
en bristfälligt, trots upprepade skrivna avvikelser sker 
ingen förändring i detta, det saknas en överskådlig och 
bra struktur för att slutenvården ska ha vetskap och kun-
skap om hur den kommunala hälso- och sjukvården fun-
gerar. Kommunen arbetar med de "röda mapparna" som 
MAS-nätverket tagit fram, dessa syftar till att belysa för 
slutenvården att det finns en kommunal hälso- och sjuk-
vård kopplad till pat, problemet är att patienterna oftast 
åker in till sjukhus på eget initiativ och utan inblandning 
av personal. Dock brister slutenvården i sin överrapporte-
ring oavsett om den röda mappen är medskickad eller ej. 

Informat-
ionsöverfö-
ring mellan 
personal vid 
förändrat 
hälsotillstånd 
hos vårdta-
gare 

16 4 

 
 

 

Fallpre-
vention 

Ansvarsför-
delning fall-
prevention 

17 4 

 
 

Tydlig rutin för ansvarsfördelning finns och är känd hos 
personal 

Fallriskbe-
dömning vid 
inflyttning 

18 4 

 
 

Rutin för inflytt finns där bedömning ingår, rutinen är väl 
känd hos ansvarig personal 

Teamarbete 
fallprevention 

19 4 

 
 

Fallprevention och aktuella riskpatienter/fallavvikelser tas 
upp på teamträffar regelbundet 

Löpande 
fallriskbe-
dömningar 

20 4 

 
 

Fallriskbedömningar görs minst var 6:e månad, kontroll 
att det utförs sker via journalgranskningar 

Uppfölj-
ning/analys 
av inträffade 
fallhändelser. 

21 4 

 
 

Alla fall diskuteras och analyseras på teamträffar 

Arbete med 
fallförebyg-
gande åtgär-
der. 

22 4 

 
 

 

Vårdhy-
gien 

Förebyg-
gande av 
smittsprid-
ning 

23 9 

 
 

På vissa enheter finns brister i att tillämpa basal hygien 
vilket måste förbättras. 

Riskavfall 24 1 

 
 

 

Multiresi-
stenta bakte-
rier 

25 9 

 
 

Om hygienrutiner inte efterföljs så finns risker för detta. 
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Process Processdel 
Risknr/ risk-
värde 

Kommentar  2019 

Vårdrelate-
rade infekt-
ioner 

26 4 

 
 

 

Vård i 
livets slut-
skede 

Brytpunkt-
samtal 

27 1 

 
 

På särskilt boende har både läkare och sjuksköterska 
brytpunkts samtal. 
Vård i livets slut för LSS patienter sker oftast i slutenvår-
den. Finns patient i sitt hem kopplas ASIH in. 

Stöd till när-
stående 

28 1 

 
 

Rutin finns att ringa upp anhöriga som inte finns på plats 
för att delge status, förväntningar. 

Symptom-
skattning och 
symtomlind-
ring 

29 4 

 
 

Rutin, VAS eller Abbey pain skattning 

Nutrition 
och  vätskebe
handling 

30 4 

 
 

Prioritera föreläsning till omvårdnadspersonal för förstå-
elsen i förloppet vid vård i livets slut. Vad är att förvänta i 
denna process. Vad är naturalförloppet. 

Munhälsa 31 4 

 
 

Sjuksköterska genomför ROAG, dvs inspekterar munhåla 
samt ordinerar munvård till omvårdnadspersonal som 
utför. 

Trycksårspre-
vention 

32 4 

 
 

Rutin finns vid i vård i livets slut att lägesändra regelbun-
det, tillsyn sker oftare med signatur. Allt enligt sjukskö-
terskans vårdplan. 

Vård vid 
personer 
med de-
mens 

Planering för 
att möta 
behoven 

33 4 

 
 

Team träffar för att diskutera, följa upp h 

Medicin-
tekniska 
och läke-
medels-
nära pro-
dukter 

Ansvarsför-
delning 

34 4 

 
 

Tydlig ansvarsfördelning finns upprättad 

Utbildning 
och kompe-
tens hos 
personalen 

35 9 

 
 

Personal utbildas kontinuerligt, utöver det ordnas extra-
utbildning inför sommaren då det ofta är många vikarier i 
verksamheterna. Personaltäthet/schemaläggning/budget 
påverkar möjligheterna till antalet utbildningstillfällen, 
personalomsättning kan också försvåra att kompetensen 
stannar i arbetsgrupperna 

Individuell 
förskrivning 
av produkter 

36 4 

 
 

Tydlig rutin för detta finns och är väl känd, det ingår dess-
sutom i yrkesansvaret att bedöma behov och förskriva 
produkter enligt gällande föreskrifter. 

Registrering 
och säker-
hetskontroll 
av produkter 

37 6 

 
 

Tydlig rutin finns och ansvaret för kontroller är tydligt 
beskrivet, ansvaret ligger på leg personal eller på enhets-
chef beroende på vilken produkt det gäller. Skulle rutinen 
ej efterföljas finns risk för mer allvarliga konsekvenser då 
produkter kan gå sönder och patienter kan utsättas för 
risk för skada 

Nutrition 
och Un-
dernäring 

Förebyg-
gande och 
behandling av 
undernäring 

38 9 

 
 

Viktkontroller genomförs regelbundet på alla avdelningar. 
Fortfarande behövs påminnelser på vissa avdelningar för 
att vikttagning ska ske månadsvis men i stort sett har det 
skett förbättringar sedan 2018. Nattfastan har förkortats 
avsevärt på hela Korallen under 2019 men på Väsbygår-
den behöver avdelningarna inom somatiken mer stöd för 
att åstadkomma förbättring, där har inga förbättringar 
skett. 

Habilite-
ring/ Re-
habilite-

Samordnad 
Individuell 
Plan (SIP) 

39 4 
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Process Processdel 
Risknr/ risk-
värde 

Kommentar  2019 

ring 

Mun- och 
tandhälso-
vård 

Munhälso-
vårdsbedöm-
ning 

40 2 

 
 

 

Daglig mun-
hälsovård 

41 6 

 
 

Omvårdnadsansvarig sjuksköterska på särskilt boende 
skriver vårdplaner till omvårdnadspersonal på hur mun-
vård skall ges. Detta efter munhälsobedömningen där 
tandhygienist rekommenderar vissa tandvårdsprodukter. 
På LSS Sker detta via deras egna tandläkare 
Hur munvård ges är väldigt olika. Ser ett behov av att 
lyfta denna om hur viktigt detta är för varje boende. 

Informat-
ionshante-
ring och 
journalfö-
ring 

Ansvarsför-
delning 

42 6 

 
 

 

Upprättande 
av hälso- och 
sjukvårds-
journal 

43 6 

 
 

Rutiner är framtagna för vad som ska ingå i en HSL jour-
nal, dessa efterföljs. 

Uppföljning 
och loggkon-
troll av hälso- 
och sjuk-
vårdsjournal 

44 4 

 
 

Loggkontroller utförs av respektive enhetschef enligt 
gällande rutin. 

Bevarande av 
hälso- och 
sjukvårds-
journal 

45 4 

 
 

Arkiveras enligt gällande rutin. 

Informat-
ionshantering 
och 
journalföring 
vid driftstopp 

46 4 

 
 

Det finns väl kända rutiner framtagna att använda i hän-
delse av driftstopp. 

Informat-
ionshantering 
vid telefon, e-
post eller 
faxmed-
delanden 

47 4 

 
 

 

Egenvård 
inom 
hälso- och 
sjukvård 

Ansvarsför-
delning vid 
Egenvård 

48 6 

 
 

Det finns tydliga rutiner för hur egenvård ska hanteras 
och dessa efterföljs med noggrannhet av sjuksköterskan. 
Bedömningarna för egenvård utfärdas av läkaren (oftast 
via vårdcentralen) och det har visat sig att de ibland bris-
ter i uppföljningen av beslutet, detta kan leda till att pati-
enten bedöms kunna sköta sig medicinering självständigt 
men i praktiken inte klarar uppgiften. 

Basala 
hygienru-
tiner 

Ansvarsför-
delning vid 
basala hygi-
enrutiner 

49 6 

 
 

Vid ex ESBL smitta kan det få följder att det sprids till de 
övriga patienterna på enheten. 

Utbildning 
och kompe-
tens 

50 9 

 
 

Mer utbildning bör ske. 

Tillämpning 
av basala 
hygienrutiner 

51 9 

 
 

Vid ex ESBL smitta kan det få följder att det sprids till de 
övriga patienterna på enheterna. 

Uppföljning 52 9 På vissa enheter finns brister i att tillämpa basal hygien. 
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Process Processdel 
Risknr/ risk-
värde 

Kommentar  2019 

av basala 
hygienrutiner 

 
 

Dödsfall 
och om-
händerta-
gande av 
avliden 

Transport av 
avliden och 
bårhusförva-
ring 

53 1 

 
 

Väl inarbetade rutiner för detta finns som alla känner till 
och arbetar efter. 

Avvikelse-
hantering 

Omedelbara 
åtgärder 

54 4 

 
 

Socialnämnden 

Som regel använder medarbetare sunt förnuft och gör 
det denne upplever rimligt att göra i stunden. Dock viktigt 
att chefer pratar kring vikten att vidta omedelbara åtgär-
der och att inte känna handlingsförlamning. 

Registrering 
avvikelser 

55 6 

 
 

Socialnämnden 

Vid uppföljningar är intrycket att medarbetare kan regi-
strera avvikelser och att man har relativt bra kunskap på 
detta område. En stigande trend vad gäller antal registre-
rade avvikelser är ett tecken på detta. Det finns dock 
enheter som är lågfrekventa på detta område. 

Händelseana-
lys 

56 12 

 
 

Socialnämnden 

Vid uppföljning har det visat sig att den händelseanalys 
som ska göras av registrerade avvikelser inte genomförs 
på vissa enheter, denna problematik fanns föregående år 
och kvarstår. Här behövs riktade utbildningsinsatser. 

Värdering 
händelse 

57 6 

 
 

Socialnämnden 

Det har blivit en märkbar förbättring av värdering av 
händelse sedan det nya uppföljningsgränssnittet infördes. 

Åtgärdsplan 58 12 

 
 

Socialnämnden 

För en stor del av avvikelserna finns inga åtgärder doku-
menterade. Detta innebär att det inte är möjligt att i 
efterhand se vilka åtgärder händelsen föranledde. Det 
nya gränssnittet har dock förbättrat detta något men 
fortfarande finns här behov av förbättringar. 

Utvärde-
ring/Avsluta 
ärendet. 

59 3 

 
 

Socialnämnden 

På vissa enheter blir avvikelser liggande utan att avslutas. 
Detta är dock huvudsakligen ett bekymmer av administ-
rativ art. 

Informationssäkerhet 

Anvisning 
 

HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1§ 

Beskriv hur ni arbetat med informationssäkerhet dvs. 

1. de uppföljningar av informationssäkerheten som har gjorts som är av större betydelse, 

2. de riskanalyser som har gjorts, 

3. de åtgärder som har vidtagits för förbättring av informationssäkerheten 

som är av större betydelse, 

4. den utvärdering vårdgivaren har genomfört av skydd mot olovlig åtkomst till datornätverk och 
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informationssystem, 

5. den granskning som har gjorts av hälso- och sjukvårdspersonalens journalföring. 

Under 2019 har vi arbetat med att förtydliga rutinerna kring HSL dokumentationen i ett led att öka 
patientsäkerheten. Egenkontroll av HSL dokumentation görs 2 ggr/år av ansvarig enhetschef. 

Personal får regelbundet utbildning i journalsystemet. Journalgranskning sker regelbundet av 
närmsta chef tillsammans med medarbetarna för att öka medvetenheten. 

Ansvariga sjuksköterskor inom äldreomsorgen har tillgång till läkarjournal via Take Care för sina 
patienter. Licenser har styrts genom avtal med Legevisitten läkarorganisation som även ansvarar för 
loggkontroll i detta system. 

 Sjuksköterskor och enhetschefer har SITHS kort, legitimation utfärdad av SLL IT, med vilken de 
har behörighet till ordinationssystemet Pascal samt läkemedelssystemet ALFA. 

Loggkontroller genomförs enligt rutin på alla enheter. Dessa kontroller genomförs årligen för ett 
urval av kunderna. I rutinen framgår även att förnyad kontroll ska genomföras i händelse av miss-
tanke om otillbörlig åtkomst eller om kund så önskar. 

Utredning av händelser - vårdskador 

Anvisning 
 

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

Beskriv händelser som har utretts som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada samt 
lärdomar av dessa.En samlad analys redovisas under rubriken resultat och analys. 

Under år 2019 har det inte varit några vårdskador som anmälts till IVO eller patientnämnden. Detta 
tack vare ökad samverkan mellan HSO och boendeenheter, anhöriga och läkare. När anmodan om 
vård skada finns fångas detta upp i tid och genom samverkan kan åtgärder och handlingsplan tas 
fram genom ett förebyggande arbete. 

Tydliga rutiner som sedan tidigare tagits fram har varit lättare att hitta för omvårdnadspersonalen i 
den rutinpärm som tagits fram av HSO. Den finns nu på alla enheter och i samband med introdukt-
ion läses denna igenom av nya medarbetare. 

Vid delegering klargörs ansvar för läkemedelshantering på ett överskådligt sätt och dessa rutiner 
finns också tillgängliga för all personal. 

Det har också tydliggjorts när anhöriga ska kontaktas från HSO. Vid vård i livets slut erbjuds daglig 
kontakt med sjuksköterska om närstående om de önskar. 

  

  

Resultat och analys 

Anvisning 
 

SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3  

Egenkontroll, analys 

Anvisning 
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Texten skrivs centralt 

I denna sammanställning finns aggregerat resultat från olika typer av egenkontrollaktiviteter som 
ha genomförts under året inom området hälso- sjukvård. Egenkontrollerna är sorterade under de 
olika processer som finns för arbetet med hälso- sjukvård i ledningssystemet. Egenkontrollerna 
kommer från olika uppföljningsaktiviteter såsom: 

 Lokal egenkontroll, årligt återkommande egenkontroll som följs upp av hälso- sjukvårdsor-
ganisationen. 

 Löpande egenkontroll, en "checklista" som varje chef har tillgänglig under året, i vilken ge-
nomförda aktiviteter registreras. 

 Avtals- uppdragsuppföljningar som följs upp på central förvaltning. 

Delegering inom hälso- och sjukvård 

Egenkontroll Utfall, Andel  + Kommentar  2019 

Utdelning av läkemedel sker på 
ett sätt som är godtagbart 
 

 Lokal egenkontroll Hälso- 
sjukvårdsorganisationen 

 

 

 

Utdelning av vid behovsläke-
medel sker på ett sätt som är 
godtagbart. 
 

 Lokal egenkontroll Hälso- 
sjukvårdsorganisationen 

 

 

 

På vissa enheter behöver omvårdnadspersonal med delegering bl.a. förbättra rutiner kring att alltid 
kontrollera läkemedelsdos mot ordinationshandling. Detta är ett problem som uppmärksammas 
och vidtalas av delegerande sjuksköterska. 

Läkemedelshantering 

Egenkontroll Utfall, Andel  + Kommentar  2019 
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Egenkontroll Utfall, Andel  + Kommentar  2019 

Finns separat skåp/rum för 
patients läkemedel som endast 
sjuksköterskan har tillgång till? 
 

 Lokal egenkontroll Hälso- 
sjukvårdsorganisationen 

 

 

 

Är rum/skåp tydligt uppmärkt 
med lådor/krogar där det 
framgår vem läkemedlen till-
hör? 
 

 Lokal egenkontroll Hälso- 
sjukvårdsorganisationen 

 

 

 

Har alla patienter egna läke-
medelsskåp som endast sjuk-
sköterska samt personal med 
delegering har nyckel till? 
 

 Lokal egenkontroll Hälso- 
sjukvårdsorganisationen 

 

 

 

Har ansvarig sjuksköterska 
kontrollerat temperatur i lä-
kemedels rum,  kylskåp regel-
bundet enligt riktlinje? 
 

 Lokal egenkontroll Hälso- 
sjukvårdsorganisationen 

 

 

 



Socialnämnden, Patientsäkerhetsberättelse 23(37) 

Egenkontroll Utfall, Andel  + Kommentar  2019 

Uppfyller kontrollerade medi-
cinskåp kravet på kvalitetssäk-
rad hantering? 
 

 Lokal egenkontroll Hälso- 
sjukvårdsorganisationen 

 

 

 

Stickprovskontroll av narko-
tikaklassade preparat stäm-
mer. 
 

 Lokal egenkontroll Hälso- 
sjukvårdsorganisationen 

 

 

 

Regelbundna kontroller av 
narkotikapreparat har genom-
förts och dokumenterats av 
ansvarig sjuksköterska. 
 

 Lokal egenkontroll Hälso- 
sjukvårdsorganisationen 

 

 

 

I vissa fall kan det hända att personalen förvarar annat än läkemedel i läkemedelsskåpet. Detta går 
emot gällande rutin och har uppmärksammats och åtgärdats. 

Regelbundna kontroller är utförda av ansvarig sjuksköterska enligt gällande rutin. Dock saknades 
genomförd kontroll en månad på en enhet. 

  

Egenkontroller med numeriska värden 

Under denna rubrik presenteras några egenkontrollpunkter där vi arbetar med numeriska värden 
som visar ett utfall. Denna typ av egenkontroller kommer att utvecklas ytterligare i framtiden. 

Nutrition och Undernäring 

Egenkontroll Utfall halvår 1 Utfall halvår 2 

Andel kunder som uppfyller krav vid nattfastemätning Väs-
bygården, demens 

70,5 %  82 %  

Andel kunder som uppfyller krav vid nattfastemätning Väs-
bygården, somatik 

29 %  11 %  

Andel kunder som uppfyller krav vid nattfastemätning Korall- 68 %  83 %  
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Egenkontroll Utfall halvår 1 Utfall halvår 2 

en, somatik 

Andel kunder som uppfyller krav vid nattfastemätning Korall-
en, demens 

71 %  81 %  

Andel kunder som uppfyller krav vid nattfastemätning Magno-
lian korttidboende 

20 %  20 %  

Regelbundna viktkontroller enligt rutin har genomförts. Väs-
bygården, demens 

 85 %  

Regelbundna viktkontroller enligt rutin har genomförts. Väs-
bygården, somatik 

 90 %  

Regelbundna viktkontroller enligt rutin har genomförts. Koral-
len, somatik 

 95 %  

Regelbundna viktkontroller enligt rutin har genomförts. Koral-
len, demens 

 98 %  

Regelbundna viktkontroller enligt rutin har genomförts. Mag-
nolian korttidboende 

 75 %  

  

SÄBO 

På vissa enheter inom äldreomsorgen uppnås målet av nattfasta minst 11 timmar, men på andra 
behöver arbetet med att uppnå målet fortsätta. Därför blir detta ett mål även 2020. 

Viktkontroller genomförs regelbundet på alla avdelningar. Fortfarande behövs påminnelser på vissa 
avdelningar för att vikttagning ska ske månadsvis men i stort sett har det skett förbättringar sedan 
2018. Nattfastan har förkortats avsevärt på vissa enheter medans andra behöver mer stöd för att 
åstadkomma förbättring. 

Omvårdnadsansvarig sjuksköterska skriver vårdplaner till omvårdnadspersonal på hur munvård 
skall ges. Detta efter munhälsobedömningen där tandhygienist rekommenderar vissa tandvårds-
produkter. Hur munvård ges är väldigt olika. Ser ett behov av att lyfta denna om hur viktigt detta är 
för varje boende. 

LSS/Socialpsykiatri  

Nutritionsbedömning med kostregistrering görs av ansvarig sjuksköterska tillsammans med perso-
nalen och vikt tas regelbundet för att följa upp patienter i riskzonen. 

  

  

Basala hygienrutiner 

Egenkontroll Utfall halvår 1 Utfall halvår 2 

Kontroll av följsamhet basala hygienrutiner Sörgårdens Ser-
vicebost. 

 50 %  

Kontroll av följsamhet basala hygienrutiner Gullvivan  33 %  

Kontroll av följsamhet basala hygienrutiner Hammarbacken  0 %  

Kontroll av följsamhet basala hygienrutiner Västanberga  0 %  

Kontroll av följsamhet basala hygienrutiner Uthamra  0 %  

Kontroll av följsamhet basala hygienrutiner Åbyängar service-
bostad 

 0 %  

Kontroll av följsamhet basala hygienrutiner Väsbygården, de-
mens 

 98 %  

Kontroll av följsamhet basala hygienrutiner Väsbygården, so-
matik 

 98 %  
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Egenkontroll Utfall halvår 1 Utfall halvår 2 

Kontroll av följsamhet basala hygienrutiner Korallen, somatik  98 %  

Kontroll av följsamhet basala hygienrutiner Korallen, demens  98 %  

Kontroll av följsamhet basala hygienrutiner HS Säbo  90 %  

Kontroll av följsamhet basala hygienrutiner HS LSS  90 %  

Kontroll av följsamhet basala hygienrutiner Magnolian kort-
tidboende 

 100 %  

Kontroll av följsamhet basala hygienrutiner Östanbo dagverk-
samhet 

 100 %  

På SÄBO samt HS enheten, Magnolian samt Östanbo dagverksamhet har målet uppnåtts gällande 
basala hygienrutiner. 

Inom LSS behöver kompetensen hos personalen höjas samt dagliga rutiner ses över. Detta kommer 
att vara ett fokusområde under 2020. 

Vård i livets slutskede 

Anvisning 
 

Här beskriver vi arbetet med vård i livets slutskede. 
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Analys/kommentar till diagram: 

Utan trycksår, ingen som avlidit under 2019 har haft trycksår att bedöma därav är diagrammet 
missvisande. 

Brytpunktssamtal håller alltid läkaren i. 

Smärtskattning sista veckan är svårt då patient oftast inte kan medverka i tal eller förstår innebör-
den. Sjuksköterska genomför alltid regelbundna tillsynsbesök där man ser efter tecken på smärtpa-
rametrar såsom om patienten grimaserar, har rynkor i pannan eller på annat sätt visar på 
oro/smärtsymtom. Att utföra validerad smärtskattning är inte alltid aktuellt då de flesta patienter i 
livets slut på SÄBO sover lugnt och stilla de sista dagarna och väldigt sällan är kontaktbara. 

Dokumentation munhälsobedömning: Sjuksköterskan ser alltid till att det ges munvård till patien-
ten men man gör ingen munhälsobedömning i det palliativa skedet. 

Extern läkemedelsgranskning 

Område  
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Område  

Hälso- och sjukvård 

 

26%   

74%   

 

 

 
Varje år genomförs extern läkemedelsgranskning av apotekare. Resultatet ovan visar hur det såg ut 
2019 och visar på samma resultat som intern läkemedelsgranskning inom de områden där det finns 
förbättringspotential. 

Avvikelser 

Anvisning 
 

Gör en samlad analys av avvikelser samt beskriv några viktiga lärdomar som har spridits. Bra 
med en tabell över antal och typ av avvikelser och även förbättringsförslag. 

Fallprevention 

Anvisning 
 

  

Kommentera diagrammen och gör en kortare beskrivning av arbetete med fall prevention. 
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Analys 

Andelen fall har ökat under kvällstid samt på onsdagar. En förklaring kan vara att patienterna blivit 
sjukare och mer i behov av stöd och hjälp vid sänggående. Onsdagar är det ofta mötesdagar ute i 
verksamheterna och det kan då vara högre andel vikarier på plats. 

Fallprevention  

All personal på alla boendeenheter har genomgått utbildning i förflyttningsteknik och fallförebyg-
gande åtgärder av legitimerad sjukgymnast. Fallavvikelser samt fallrisker på individnivå diskuteras 
kontinuerligt på teamträffar i verksamheten. 

Alla patienter genomgår fallriskbedömning av sjukgymnast som dokumenterar detta i journalsy-
stemet samt sätter in fallförebyggande åtgärder. Denna bedömning görs sedan minst var 6:e månad 
eller vid behov. Eventuellt rörelselarm sätts in efter bedömning av sjukgymnast eller sjuksköterska. 

Läkemedelshantering 

Anvisning 
 

Kommentera diagrammen som beskriver veckodag resp. tid då avvikelser kopplade till läkemedel 
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som inträffat inom enheten. Här kan ni i övrigt också beskriva arbetete med att säkra läkeme-
delshanteringen. 
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Analys: 

Andelen avvikelser är som flest på morgonen kl 8 vilket beror på att andelen mediciner som ska 
delas ut över dygnet är som störst då. Även kl 20 är en medicintid som många patienter har. Om-
vårdnadspersonal uppmanas att skriva avvikelser kontinuerligt för att tillsammans med sjukskö-
terska fortlöpande uppmärksamma brister i läkemedelshanteringen. Vanliga avvikelser är att pati-
enten inte fått sin ordinerade medicin eller att personalen glömt att utlämna eller glömt att signera 
att de givit läkemedlet. Omvårdnadsansvarig sjuksköterska ansvarar för att se över, hantera och ge 
förslag på åtgärder samt avsluta läkemedelsavvikelser på sin enhet. Detta arbete sker kontinuerligt i 
samråd med enhetschef samt på teamträffar med personalen. 

På HSO är regelbundna avvikelsemöten en del av arbetssättet där sjuksköterskor tillsammans med 
enhetschef varje vecka sitter och går igenom de avvikelser som skett och analyserat kring åtgärder. 

Sedan ALFA infördes har andelen läkemedelsavvikelser minskat. Detta tack vare den snabbare åter-
kopplingen samt större medvetenhet och förståelse för läkemedelshantering. 

Digital signering enligt ALFA infördes våren 2019:  

Det fungerar så här; i en mobil enhet signerar personalen vilka läkemedel som överlämnats. Om en 
överlämning är försenad visas en påminnelse som kan eskaleras. Om uteblivet läkemedel finns val-
bara alternativ för personalen att klicka i samt direktnummer till tjänstgörande sjuksköterska för 
verifiering. 

Överlämningspersonal arbetar direkt mot huvudsystemet via mobilen och har därmed alltid aktuell 
information. Varje återrapportering av insatser i ALFA e-Läkemedel är omedelbar och kan överva-
kas centralt. Vid utebliven hantering skickas larm till överlämningspersonal. Tjänsten är synkroni-
serad med befintliga ordinationer och har inbyggt beslutsstöd. Sjuksköterskor och enhetschefer kan 
gå in och ta fram statistik på läkemedelsavvikelser. 

Alfa e-Läkemedel ger kontroll över läkemedelshantering, läkemedelsavvikelser, delegeringar, be-
ställningar och läkemedelssaldo. 

ALFA e-Läkemedel innehåller: 

 Larm 

 Kontroll av läkemedelsöverlämning 

 Komplett läkemedelslista 

 Direkt återkoppling av läkemedelsinsatser 

 Information om kund/brukare 

 Kartfunktion i mobilen 

 Komplett uppföljning och statistik 

  

Händelser och vårdskador 

Anvisning 
 

Gör en samlad analys från utredning av händelser, vårdskador och allvarliga vårdskador samt 
beskriv några viktiga lärdomar som har spridits. 

Vi arbetar förebyggande och försöker fånga upp risker i så god tid som möjligt. Regelbundna sam-
verkansmöten sker med verksamhetschef och enhetschef på enheten och versamhets-
chef/enhetschef hälso-och sjukvårdsorganisationen. Vi har en ständig dialog och att vi ser att det är 
ett gemensamt ansvar att arbeta för bättre patientsäkerhet. 

På varje teamträff diskuteras patienter utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv och hur vi kan arbeta 
förebyggande med riskanalyser gällande tex fall och nutrition. 

Gällande nutritionsområdet har ansvariga sjuksköterskor nu täta uppföljningar och skriver tydligare 
vårdplaner tillsammans med dietist. Dietist utbildar undersköterskor om vikten av att ta vikt och att 
kostregistreringar utförs för att öka kompetens och förståelse för detta. Dietist medverkar på sam-
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verkansmöten med enhetschefer på enheterna. 

  

  

Resultat av mål 

Utvärdering av mål 2019 

Om-
råde 

Beskrivning Berör Utvärdering 

Doku-
mentat-
ion 

Att all personal ska ha god kunskap om 
vad som ska dokumenteras, när det ska 
skrivas och syftet med det dokumente-
rade. Detta gäller även läkemedelsavvi-
kelser och fallavvikelser. Utbildningsin-
satser för personalen kommer att ske 
kontinuerligt. På personalmöten bör 
dokumentation diskuteras ur ett pati-
entsäkerhetsperspektiv. HSL doku-
mentation ska vara uppdaterad och 
aktuell. 

Samt-
liga 

Arbete med dokumentation är ständigt 
pågående. Utbildningsinsatser har genom-
förts och på vissa enheter kan man se att 
målen uppfyllts. På andra enheter behöver 
man arbeta mer med detta. Detta kommer 
därför att vara ett av målen även 2020. 

Läke-
me-
dels-
hante-
ring 

Införande av digital signering kommer 
att införas under våren 2019 på alla 
enheter. Målet är främst att minska 
läkemedelsavvikelser då all personal 
kring patienten kan se, åtgärda och följa 
upp givna/icke givna läkemedel direkt. 
Digital läkemedelssignering effektivise-
rar hela processen och kommer att leda 
till ökad delaktighet kring läkemedels-
hantering, tydligare delegeringsrutiner 
och därmed ökad patientsäkerhet. 

Samt-
liga 

Det webbaserade systemet ALFA infördes 
under våren 2019. Implementeringen gick 
bra och det kom på plats före sommaren 
på alla enheter. Vi kan se att läkemedels-
avvikelserna har minskat betydligt och 
framför allt har det blivit en ökad delaktig-
het kring läkemedelshanteringen. 

Inform-
ation 
till/från 
HSL 
perso-
nal 

På alla enheter införs en "blå pärm" som 
HSL personalen ansvarar för. I denna 
sitter alltid aktuell information om hur 
sjuksköterska/rehab kan nås. När sjuk-
sköterska/rehab ska kontaktas, rutiner 
gällande läkemedelshantering mm. All 
personal på enheterna ska läsa igenom 
denna och signera att de har läst. Detta 
för att säkerställa att rätt information 
når ut till alla kring patienten. 

Samt-
liga 

Dessa rutinpärmar är införda och nu väl 
kända av all omsorgspersonal ute på en-
heterna. 

Vård i 
livets 
slut 

Utbildning kommer att erbjudas av spe-
cialistutbildad sjuksköterska i palliativ 
vård på alla enheter. Målet med detta är 
att öka kompetensen hos omvårdnads-
personalen kring vård i livets slut. Aktivt 
arbete enligt palliativa registrets alla 
parametrar. Efter dödsfall samlar sjuk-
sköterska personalgruppen för att gå 
igenom den palliativ vården utefter 
Palliativa registrets parametrar. Detta 
görs både i ett reflekterande samt ett 
lärande syfte. 

Samt-
liga 

Detta erbjöds till alla enheter och många 
valde att tacka ja till denna utbildning. Vi 
kunde se att kompentensen höjdes på 
dessa enheter. 

Nutrit-
ion 

Målet är att nattfastan ska vara mindre 
än 11 timmar för samtliga patienter 
inom SÄBO. Nattfastemätning genom-

SÄBO Nutritionsarbetet har varit i fokus och på 
vissa enheter har målet uppnåts. På andra 
dessvärre inte. Detta kommer därför vara 
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Om-
råde 

Beskrivning Berör Utvärdering 

förs 2 ggr/år av dietist. Resultatet åter-
kopplas till ansvarig sjuksköterska, en-
hetschef samt omvårdnadspersonal och 
diskuteras utifrån ett patientperspektiv. 
Nutritionsrond med dietist och ansvarig 
sjuksköterska genomförs 1 ggr/månad 
där nutritionsbedömning görs för att 
fånga upp patienter i riskzon för under-
näring och för att åtgärder ska kunna 
sättas in i tid. Medarbetare deltar i nut-
ritionsarbetet tillsammans med dietist 
för att ta fram recept på hemlagade 
näringstillskott. Näringsriktiga mellan-
mål och nattmål erbjudas. Ett mål är att 
minska användning av artificiella kosttill-
skott och så mycket som möjligt an-
vända naturliga råvaror för att höja 
smakupplevelsen och kvaliteten. På 
varje enhet finns utsedda kostombud, 
dessa arbetar aktivt med nutritionsom-
rådet tillsammans med dietisten. 

ett av fokusområdena under 2020. 

Basala 
hygien-
rutiner 

Mål är att uppnå mer än 80 % i egenkon-
trollerna av basala hygienrutiner. Detta 
ska ske med hjälp av utbildningsinsatser 
för ökad kompetensutveckling hos per-
sonalen. 

Samt-
liga 

På vissa enheter fungerar detta utmärkt 
medan det på andra enheter finns brister 
framförallt i kompetensen. Vi kommer att 
arbeta aktivt med detta under 2020 med 
utbildningar och andra kompetenshöjande 
insatser. 

Journalf
öring 
och 
plane-
ring 

Under året kommer digital kalender att 
införas. Denna är kopplad direkt till 
journalsystemet. Denna kommer att 
användas av sjuksköterskor och rehab 
och kommer att förbättra planering, 
uppföljning och effektivisera det pati-
entnära arbetet. Risken för avvikelser 
som beror på den mänskliga faktorn 
(glömska) kommer att minskas. 

HSO Detta blev försenat och kommer att flyttas 
till våren 2020. 

Bemö-
tande 
vid svår 
psykisk 
sjuk-
dom 

Sjuksköterskor och rehab som arbetar i 
det patientnära arbetet med patienter 
med svår psykisk ohälsa kommer under 
året att gå utbildningar kring bemötande 
för att undvika hot och våld. 

HSO Detta har utförts med gott resultat. Arbe-
tet fortsätter och under 2020 kommer 
riskbedömningar att införas. 

Bemö-
tande 
vid hot 
och 
våld 

All omvårdnadspersonal erbjuds att få 
utbildning i hot och våld och bemötande 
av specalistutbildad sjuksköterska. Må-
let är att höja kompetensen för att där-
med minska risken för uppkomna hot 
och våld situationer. 

LSS 
och 
Soc 
Psyk 

Detta har genomförts men då problemati-
ken blir större och större kommer vi fort-
sätta att arbeta med detta under 2020. 

Nutrit-
ion 

Mål är att öka kompentensen hos om-
vårdnadspersonal samt fånga upp pati-
enter i riskzon för undervikt och över-
vikt. Att sjuksköterska och omvårdnads-
personal tillsammans med patienten 
sätter upp mål och åtgärder kring nutrit-
ionsproblematik. 

LSS Detta har uppnåtts och under 2020 kom-
mer vi än mer att fokusera på Hälsa och 
bra kost. 

Epilepsi På alla boendeenheter där det bor pati- LSS Detta har genomförts med gott resultat. 
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Om-
råde 

Beskrivning Berör Utvärdering 

enter med Epilepsi ska all personal ge-
nomgå utbildning kring sjukdomen och 
hur man handskas med kramper och 
läkemedel för detta. Utbildningen hålls 
på plats av ansvarig sjuksköterska och 
anpassas efter patienternas behov på 
just den verksamheten. 

Fall och 
fallrisk 

Målet är att omvårdnadspersonalen 
genomgår utbildning i förflyttningstek-
nik och fallförebyggande åtgärder av 
legitimerad sjukgymnast. Alla patienter 
på SÄBO samt de i riskzonen för fall på 
LSS, genomgår fallriskbedömning av 
sjukgymnast som dokumenterar detta i 
journalsystemet samt sätter in fallföre-
byggande åtgärder. Denna bedömning 
görs sedan minst var 6:e månad eller vid 
behov. Eventuellt rörelselarm sätts in 
efter bedömning av sjukgymnast eller 
omvårdnadsansvarig sjuksköterska. 
Fallavvikelser samt fallrisker på individ-
nivå diskuteras kontinuerligt på team-
träffar. 

Samt-
liga 

Utbildningar har erbjudits och flertalet 
personal har gått dem. Detta är ett viktigt 
ämne och ett ständigt pågående arbete 
och därför kommer detta vare ett mål 
även 2020. 

  

  

  

  

  

  

Mål för kommande år 

Anvisning 
 

HSO i samverkan med MAS & VC 

Följande mål är framtagna av HSO och EC/VC inom respektive område gemensamt. 

Område Beskrivning Berör 

Journalhantering, 
KVÅ registrering 

Att börja med KVÅ registrering samt börja med digitala kalendrar kopp-
lade till patientjournal vilket kommer leda till både tidsbesparing och 
högre patientsäkerhet. 

HSO 

Ökad kompetens 
inom psykisk 
ohälsa 

Öka kompetens hos personalen inom framförallt missbruk, suicid och 
självskadebeteende genom webbaserad utbildning Psyk E-bas. 

HSO, LSS/ 
Soc Psyk 

Smärtlindring vård 
i livets slut 

Att införa användandet av morfinpumparvid vård i livets slut. Detta för 
att öka kvalitet med mindre smärtgenombrott. 

SÄBO 

BPSD 
Att alla demenspatienter har genomgått skattning, fått handlingsplan  
samt är registrerade i BPSD registret. 

SÄBO 
Demens 

Ökad Demenskun- Att alla medarbetare inom LSS genomgår webbaserad utbildning i LSS 
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Område Beskrivning Berör 

skap Demens ABC. 

Hälsoprojekt 
Att servicebostäder och gruppbostäder arbetar efter ett hälsobefräm-
jande arbetssätt med fler aktiviteter innefattande motion, rörelsefräm-
jande, samt att äta merhälsosamt. 

LSS 

Dokumentation Att all personal ska ha god kunskap om vad som ska dokumenteras, när 
det ska skrivas och syftet med det dokumenterade. Detta gäller även 
läkemedelsavvikelser och fallavvikelser. Utbildningsinsatser för perso-
nalen kommer att ske kontinuerligt. På personalmöten bör doku-
mentation diskuteras ur ett patientsäkerhetsperspektiv. HSL doku-
mentation ska vara uppdaterad och aktuell. 

Samtliga 

Nutrition Målet är att nattfastan ska vara mindre än 11 timmar för samtliga 
patienter inom SÄBO. Nattfastemätning genomförs 2 ggr/år av dietist. 
Resultatet återkopplas till ansvarig sjuksköterska, enhetschef samt 
omvårdnadspersonal och diskuteras utifrån ett patientperspektiv. 
Nutritionsrond med dietist och ansvarig sjuksköterska genomförs 1 
ggr/månad där nutritionsbedömning görs för att fånga upp patienter i 
riskzon för undernäring och för att åtgärder ska kunna sättas in i tid. 
Medarbetare deltar i nutritionsarbetet tillsammans med dietist för att 
ta fram recept på hemlagade näringstillskott. Näringsriktiga mellanmål 
och nattmål erbjudas. Ett mål är att minska användning av artificiella 
kosttillskott och så mycket som möjligt använda naturliga råvaror för 
att höja smakupplevelsen och kvaliteten. På varje enhet finns utsedda 
kostombud, dessa arbetar aktivt med nutritionsområdet tillsammans 
med dietisten. 

SÄBO 

Basala hygienruti-
ner 

Mål är att uppnå mer än 80 % i egenkontrollerna av basala hygienruti-
ner. Detta ska ske med hjälp av utbildningsinsatser för ökad kompe-
tensutveckling hos personalen. 

Samtliga 

Journalföring och 
planering 

Under året kommer digital kalender att införas. Denna är kopplad 
direkt till journalsystemet. Denna kommer att användas av sjukskö-
terskor och rehab och kommer att förbättra planering, uppföljning och 
effektivisera det patientnära arbetet. Risken för avvikelser som beror 
på den mänskliga faktorn (glömska) kommer att minskas. 

HSO 

Bemötande vid 
hot och våld 

All omvårdnadspersonal erbjuds att få utbildning i hot och våld och 
bemötande av sjuksköterska. Målet är att höja kompetensen för att 
därmed minska risken för uppkomna hot och våld situationer. Imple-
mentering av ny rutin kring riskanalys görs på samtliga patienter i sam-
band med inflytt. 

Samtliga 

Nutrition Mål är att öka kompentensen hos omvårdnadspersonal samt fånga 
upp patienter i riskzon för undervikt och övervikt. Att sjuksköterska 
och omvårdnadspersonal tillsammans med patienten sätter upp mål 
och åtgärder kring nutritionsproblematik. 

LSS 

Fall och fallrisk Att all personal genomgår utbildning i förflyttningsteknik baserat på 
"Modern arbetsteknik" samt fallförebyggande åtgärder av legitimerad 
sjukgymnast. Alla patienter erbjuds genomgång av fallriskbedömning 
av sjukgymnast som dokumenterar detta i journalsystemet samt ordi-
nerar fallförebyggande åtgärder. Ny bedömning görs minst var 6:e 
månad eller vid behov. Eventuellt rörelselarm sätts in efter bedömning 
av sjukgymnast eller sjuksköterska. Fallavvikelser samt fallrisker på 
individnivå diskuteras kontinuerligt på teamträffar. 

Samtliga 
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Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att bedöma hur det 

systematiska patientsäkerhetsarbetet har bedrivits i verksamhetens olika delar, och att 

informationsbehovet hos externa intressenter tillgodoses. SOSFS 2011:9 7 kap. 3 §

   

Patientsäkerhetsberättelsen ska beskriva verksamhetens patientsäkerhetsarbete under 

föregående kalenderår, vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten och vilka 

resultat som uppnåtts. 
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Sammanfattning 

Nytida ger stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsnedsättning och 

psykosocial problematik. Vi har cirka 350 verksamheter runt om i landet och 7 000 

medarbetare. De personer som bor och vistas på verksamheterna har biståndsbeslut enligt 

Socialtjänstlagen (SoL) eller Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och 

den övervägande delen av insatser är enligt SoL och LSS. 

Där Nytida har ansvar att bedriva hälso- och sjukvård ska årligen en patientsäkerhetsberättelse 

upprättas. 

 

Enheten Vallbostrand Industri och hantverk erbjuder daglig verksamhet enligt lagen om stöd 

och service till vissa personer med funktionsvariationer enligt 9 § 10 lagen (1993:387) om 

stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Vårt verksamhetstillstånd omfattar 65 

platser. 

 

Vallbostrand industri och hantverk har under året gjort två stycken egenkontroller, dessa har 

gjorts av verksamhetschef samt medarbetare på enheten. Enheten har även haft extern 

läkemedelsgranskning. 

 

Rapportering och uppföljning av avvikelser och förbättringsförslag genomförs i det IT 

baserade kvalitetssystemet Q-maxit. Uppföljningar av både avvikelser och förbättringsförslag 

följs upp och analyseras så fort de har inkommit. Några avvikelser har även tagit upp på 

Inflytanderådet, ett forum för brukare/arbetstagarna där de kan lyfta frågor och tankar kring 

den egna arbetsmiljön. 

 

Enheten har kontinuerlig samverkan med beställare, vårdgivare, anhöriga och godemän. 

 

Samtlig personal har genomfört de webbaserade kurserna ”hygienutbildning” samt ”jobba 

säkert med läkemedel”, vilket förnyas varje år i samband med ny delegering.  

När nya medicinska moment har införts i verksamheten eller när behovet av nya tekniska 

hjälpmedel har förändrats har legitimerad personal varit oss tillhanda. 

 

Vallbostrand industri och hantverk kan som mest ta emot 65 brukare/arbetstagare. Under året 

har beläggningen i snitt varit 53 brukare/arbetstagare. 

 

 

Sammanfattningen bör även innehålla hur informationssäkerheten har säkerställs i verksamheten 

utifrån den nya författningen HSLF-FS 2016:40 om journalföring och behandling av 

personuppgifter i hälso- och sjukvården  
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Övergripande mål och strategier 

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

Q-maxit är företagets ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Företagets ledning 

fastställer kvalitets- miljö och arbetsmiljöpolicy, övergripande mål, beskriver roller och 

ansvar, säkrar resurser och kompetens samt följer upp och utvärderar målen. 

Företaget ger direktiv och säkerställer så att ledningssystemet för varje verksamhet är 

ändamålsenligt, med mål, organisation, rutiner, metoder och vård- och omsorgsprocesser som 

säkerställer kvaliteten. 

En trygg och säker hälso- och sjukvård erhålls genom ett systematiskt kvalitetsarbete i hälso- 

och sjukvården. Nytida har satt upp mål och strategier som ett led i arbetet: 

 Arbeta med att alla har kunskap om rapporteringsskyldigheten kring händelser, vårdskada 

 Arbeta för att den enskilde ska ha en korrekt omvårdnadsdokumentation 

 Säkerställ att den enskilde har en risk- och preventionsbedömning när denne flyttar in, 

över tid och minst var 6:e månad. 

 Där man finner en risk ska den enskilde ha en hälsoplan upprättad med mål och åtgärder 

och den ska kontinuerligt följas upp och revideras 

 Säkerställa och effektivisera samverkan i vårdprocessen för den enskilde genom tydlig 

mötesstruktur och tydlig och säker samverkan mellan alla yrkeskategorier.  

 Säkerställ att den enskilde som är i behov av inkontinensskydd har ett korrekt individuellt 

utprovat och ordinerat skydd av en sjuksköterska med förskrivning 

 Arbeta aktivt och konsekvent med personlig kompetensutveckling av alla medarbetare och 

frigöra den samlade kompetensen hos befintlig person 

 Arbeta för en säker läkemedels- och delegeringsprocess 

 Följa basal hygien i vård och omsorg 

 Vi följer verksamhetsårets kvalitetsarbete, vilket innebär att vi månadsvis följer en årsplan 

som beskriver hur vi ska säkra kvalitén. Vi går igenom alla avvikelser och analyserar vad som 

har hänt, förstå orsaken till händelsen och hur vi kan förbättra vårt arbete. Detta arbete följs 

framförallt upp i samband med arbetsplatsträffar. 

Vi går igenom brukarnas/arbetstagarnas risk- och konsekvensanalyser regelbundet 

 Vi utgår från checklista för självskattning och efterlevnad gällande Basala hygienrutiner. 

Varje medarbetare har en personlig kompetensplan samt att verksamheten gemensamt har sett 

över vilken kompetens som saknas utifrån verksamhetens behov 
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Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet 

SFS 2010:659,3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1 

Ansvarsfördelning för att säkerställa patientsäkerhetsarbetet 

VD har ett övergripande ansvar för styrning av företaget samt att kommunicera 

kvalitetspolicy och mål. 

Affärsområdeschefen ansvarar för att följa upp varje regions kvalitetsarbete månadsvis. 

Regionchefen har ansvaret i regionen att kommunicera krav och rutiner samt att följa upp 

kvaliteten i varje enskild verksamhet och säkra verksamhetschefens kompetens.  

 

Verksamhetschefen (4 kap. 2§ hälso-och sjukvårdslagen (2017:30) samt hälso- och 

sjukvårdsförordningen (2017:80) ansvarar för att verksamheten tillgodoser hög 

patientsäkerhet, god kvalitet och effektivitet. Verksamhetschefen har det löpande ansvaret för 

att verksamheten uppfyller ställda krav utifrån god och säker vård. Verksamhetschefen 

ansvarar för att legitimerad personal har rätt kompetens. 

Legitimerad personal följer kontinuerligt upp sitt dagliga arbete. Legitimerad personal 

ansvarar för att utföra risk- och preventionsbedömningar för respektive patient. De ansvarar 

också för att insatser av hälso- och sjukvård utförs och måluppfyllelse fortlöpande utvärderas.  

Vårdgivaren (juridiskt bolag) är ansvarig för rapportering och utredning av vårdskada.  

 

På kvalitetsavdelningen har vårdgivaren utsedda personer som har uppdraget att upprätta och 

utvärderar riktlinjer för hälso- och sjukvården, inneha anmälningsansvar och ansvarar utifrån 

patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) 7 kap. 3§, patientsäkerhetslagen (2010:659) 3kap 

3§, 5§, 6§,7§,  i förekommande fall. Vårdgivaren har uppdaterat styrdokument utifrån nya 

författningar kring utredning och anmälan av vårdskada. HSLF-FS 2017:40 och 41 

 

Struktur för uppföljning/utvärdering  
SOSFS 2011:9 3 kap. 2 § 

Alla medarbetare har kunskap om hur Nytidas rutiner för rapportering av avvikelser är och 

har skyldighet att rapportera och direkt åtgärda en händelse. När en avvikelse bedöms 

allvarlig rapporteras detta till verksamhetschef som i sin tur tar ställning om information till 

överordnad chef och uppdragsgivaren. Vid risk för vårdskada utreder vårdgivare och lämnar 

vidare till anmälningsansvarig.  

 

Kvalitetsrådet är verksamhetschefens forum där man systematiskt arbetar med ett ständigt 

förbättringsarbete och identifierar och bearbetar kvalitetsbrister inom verksamheten. Som 

underlag används avvikelserapporter, klagomål, synpunkter och förbättringsförslag. 

Erfarenheterna av det inträffande återförs till medarbetare, brukare/arbetstagagre, närstående 

eller andra intressenter. Kvalitetsrådet beslutar om kvalitetshöjande åtgärder. 

 

För att undvika vårdskador, arbetar verksamheten aktivt med riskanalyser och 

handlingsplaner. 

 

Varje månad följs kvalitet och patientsäkerhet i varje led i företaget och underlag för detta är 

tillgängliga kvalitetsdata. 



 

6 
 

Verksamhetens arbete för struktur för uppföljning och utvärdering 

Alla medarbetare inom Vallbostrand Industri och hantverk har kunskap om hur Nytidas 

rutiner för rapportering av avvikelser ser ut och att man har skyldighet att rapportera och 

direkt åtgärda en händelse.  När en avvikelse bedöms allvarlig rapporteras detta omgående till 

verksamhetschef som i sin tur tar ställning om information till överordnad chef och 

uppdragsgivaren ska ske. 

När en avvikelse rapporteras tas detta upp direkt med den berörda som skrev rapporten samt 

med den personal som var i tjänst vid tidpunkten för händelsen. En kartläggning görs över vad 

som har hänt och eventuell orsak tillhändelsen. En analys görs vad som eventuellt har kunnat 

göras annorlunda och hur vi ska agera för att minimera att risken för att en avvikelse av 

samma art uppstår igen. 

Om det är en allvarlig hälso-och sjukvårdsavvikelse rapporteras detta till MAS/kvalitets 

utvecklare. 

 

 

Hur patientsäkerhetsarbete har bedrivits samt vilka åtgärder som genomförts för ökad 

patientsäkerhet  

SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 1-2 

Vårdgivarens oberoende kvalitetsavdelning har under året reviderat och implementerat nya 

riktlinjer, rutiner, blanketter och checklistor angående patientsäkerhet. 

Dessutom har systematisk uppföljning av avvikelser genomförts och återkopplats till 

ansvariga för uppföljning av vidtagna åtgärder.  

Under året har patientsäkerhetsarbetet bedrivits genom ett aktivt arbete med att rapportera 

händelser och systematiskt följa upp dessa i ledningssystemet. 

 

Under året har verksamhetschefen bjudit in KLARA för att upprätta preventionsbedömningar. 

Verksamhetschef och sjuksköterskan har upprättat rutiner tillsammans för vad/vem som ska 

göra vad vid akuta händelser. Detta för att minimera riskerna på verksamheten. 

Ansvarig sjuksköterska har under året följt upp personalens delegeringsbeslut.  

 

Uppföljning genom egenkontroll 

SOSFS 2011:9, 5 kap. 2§, 7 kap. 2 § p2 

Egenkontrollen ska göras med den frekvens och i den omfattning som krävs för att 

vårdgivaren ska kunna säkerställa verksamhetens kvalitet. 

 

Nytidas obligatoriska egenkontroll har genomförts två gånger under 2019, i maj och 

november. Egenkontrollen består av ett antal frågor som har besvarats av verksamhetschef 

och medarbetare, syftet är att säkerställa att arbetat kring brukare/arbetstagare genomförs med 

god kvalité. Under året har vi allt eftersom upprättat nya rutiner men också uppdaterat 

befintliga rutiner för att säkerställa kvalitén.  Ett arbete där både medarbete och 

verksamhetschef har varit delaktiga. 
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Samverkan för att förebygga vårdskador 

SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 §, 7 kap. 3 § p 3 

 

Läkarsamverkan och samverkansöverenskommelse 

 

Daglig verksamhet och boenden har en tät kontakt/samverkan och för dialog om 

brukarens/arbetstagarens mående, där daglig verksamhet kan förmedla observationer gällande 

fysisk och/eller psykisk status, som till exempel biverkningar av läkemedel. Daglig 

verksamhet har tät kontakt med ssk (sjuksköterska) hos KLARA. Om det skulle uppstå en 

akut händelse kontaktar daglig verksamhet akutläkare så som 112 samt kontaktar ssk på 

KLARA. 

 

Samverkan med uppdragsgivaren  

 

Kontinuerlig kontakt med uppföljningar har skett mellan Vallbostrand industri och hantverk 

och uppdragsgivare. Samverkan har skett genom besök och/eller telefonkontakt. 

 

Samverkan mellan yrkesgrupper runt patienten  

 

Olika professioner har varit inkopplade för samverkan kring ett flertal arbetstagare, bland 

annat Habiliteringen, Hjärnskadecenter och fysioterapeut både från Danderyds sjukhus och 

KLARA. 

 

Riskanalys 

SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 § 

Riskanalyser har upprättats för varje brukare/arbetstagare som har börjat på Vallbostrand 

industri och hantverk under 2019. Samtliga riskbedömningar har uppdaterats minst var 6:e 

månad eller oftare vid förändringar. Utifrån riskbedömningarna skrivs handlingsplaner för att 

säkra kvalitén, som till exempel rutiner, bemötandeplaner och utbildningsplan. 

 
Informationssäkerhet 
HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1§ 

 

Vårdgivaren har en IT- policy och en informationssäkerhetspolicy som beskriver de regler 

och rutiner kring information som gäller för alla medarbetare i Ambea/Nytida. 

Ambea/Nytida är ett företag med erfarenhet av att hantera personuppgifter i olika typer av 

system. Personuppgiftsansvarig ansvarar för att Dataskyddsförordningens (GDPR) 

bestämmelser efterlevs. Samtycke inhämtas vid registerhållning och driftsleverantören, Britt, 

säkerställer att informationen är säkrad och ej kan missbrukas. Allting är anpassat i enlighet 

med GDPR.  



 

8 
 

 

Logganalyser genomförs av IT- avdelningen minst en gång per år utifrån syfte att gallra. 

Intern revision leds av dataskyddsombudet och vid misstanke om intrång genomförs 

logganalyser/spårning. Ambea/Nytida arbetar aktivt för att minimera risk för 

informationssäkerheten.  

Nytida har styrande dokument för informationshantering och journalföring i hälso- och 

sjukvården. Genom att följa styrdokument för egenkontroll och loggkontroll av hälso- och 

sjukvårdsdokumentation säkrar verksamheten informationen.  Verksamhetschefen har 

regelbundet utfört kontroller i dokumentationssystemet Safedoc samt att verksamheten har 

som rutin att följa/ta upp ny information kring brukare/arbetstagare under veckan utsatta 

forum. Samtliga medarbetare har gått webutbildning i hur man dokumenterar om 

dokumentationssystemet inte fungerar.  

Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet  

SFS 2010:659, 6 kap. 4 § och SOSFS 2011:9 5 kap. 4§ 

 

Rapportering av händelser/ Avvikelser 

Vårdgivaren har i sitt ledningssystem processer och riktlinjer för rapporteringsskyldighet.  

 

Inom Vallbostrand industri och hantverk har alla medarbetare skyldighet att rapportera 

avvikelser i Nytidas IT baserade kvalitetsledningssystem Q-maxit. Om det är en allvarlig 

hälso-och sjukvårdsavviklese tar verksamhetschefen direkt kontakt med ansvarig 

sjuksköterska. 

 

Hantering av klagomål och synpunkter  

 

Klagomål och synpunkter 

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

Vårdgivaren har i sitt ledningssystem processer och riktlinjer för synpunkter och klagomål.  

 

Vi tar varje inkommande synpunkter och klagomål på största allvar. Om klagomålet kommer från 

brukare/ arbetstagare inom verksamheten tas dessa upp på Inflytanderådet. Ett forum som sker ca var 

6:e vecka. Är det mer av brådskande art tar vi upp det direkt och utreder vilka åtgärder som krävs. 

Samtliga arbetstagare informeras om hur de ska göra för att kunna lämna synpunkter och klagomål.  

Blankett finns även ute i verksamheten, Personalen har möjlighet att vara behjälpliga vid skrivandet av 

synpunkter och klagomål. Vilket sedan läggs upp i Q-maxit.  

Är det anhöriga, godemän m fl. som lämnat synpunkter och klagomål tas dessa upp på ett 

personalmöte och/eller på ett APT(arbetsplatsträff) samt att synpunkter och klagomål läggs in i Q-

maxit av den personal som tar emot synpunkten och klagomålet. 
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Vi ser detta arbete som ett led i vårt ständiga kvalitetsarbete, återkoppling och åtgärd ska alltid ske 

snarast utan fördröjning till berörd part. 

Vi tar varje inkommande synpunkter och klagomål på största allvar. Om klagomålet kommer från 

brukare/ arbetstagare inom verksamheten tas dessa upp på Inflytanderådet. Ett forum som sker ca var 

6:e vecka. Är det mer av brådskande art tar vi upp det direkt och utreder vilka åtgärder som krävs. 

Samtliga arbetstagare informeras om hur de ska göra för att kunna lämna synpunkter och klagomål.  

Blankett finns även ute i verksamheten, Personalen har möjlighet att vara behjälpliga vid skrivandet av 

synpunkter och klagomål. Vilket sedan lägga upp i Q-maxit.  

Är det anhöriga, godemän m fl. som  lämnat synpunkter och klagomål tas dessa upp på ett 

personalmöte och/eller på ett Apt (arbetsplatsträff) samt att synpunkter och klagomål läggs in i Q-

maxit av den personal som tar emot synpunkten och klagomålet. 

Vi ser detta arbete som ett led i vårt ständiga kvalitetsarbete, återkoppling och åtgärd ska alltid ske 

snarast utan fördröjning till berörd part. 

Sammanställning och analys 

SOSFS 2011:9, 5 kap. 6§ 

Inga vårdskador har skett under 2019. 

Det har inkommit 1 synpunkter och klagomål från övriga under 2019, vilket då gällde en önskan från 

LSS handläggare om att daglig verksamhet hittar en  rutin i att möta upp kontakten med en specifik 

brukare 

 

Samverkan med patienter och närstående 

SFS 2010:659 3 kap. 4 Samverkan med patient och närstående 

Verksamheten arbetar med olika rådsforum, till exempel brukarforum för att skapa 

delaktighet.  

Nytida har ett kundombud. Kundombudet tar emot synpunkter och klagomål från patienter 

och närstående och är oberoende. 

Resultat  

SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3 

Antal avvikelser gällande hälso- och sjukvård tagna från Qmaxit 

 

 

 

Vallbostrand Industri och hantverk 
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Resultat 2019 

Område:  Mål:  

Ge en säker och 

högkvalitativ hälso- 

och sjukvård som 

uppfyller de krav och 

mål enligt HSL 

Strukturmått:  

Dessa förutsättningar 

behövs för att vi ska nå 

vår målsättning  

Processmått: 

Processer och aktiviteter 

vi utfört för att nå vår 

målsättning  

Resultatmått: 

Andel (%) av 

rappoerterade 

avvikelser som 

medfört vårdskada 

som tex fraktur, 

smitta, sår. 

Måluppfyllelse: 

Resultat kopplat 

till målet 

 

Fall Att alla patienter 

ska ha en 

dokumenterad 

fallriskbedömning. 

På nyinflyttade 

boende ska 

bedömningen vara 

gjord inom tre 

dygn.  

 

Rutiner och riktlinjer 

för fallprevention 

Avvikelsehantering 

Kompetens hos 

hälso- och 

sjukvårdspersonal  

Ett konstruktivt 

kvalitetsarbete för 

att förebygga fall 

och fallskador 

Fallprevenntion görs av 

sjuksköterska eller 

fysioterapeut 

regelbundet eller vid 

behov 

Vi har inte haft några 

frakturer under 

2019.När fall 

uppstått har kontakt 

tagit direkt med 

boendet och i några 

fall har både 

sjuksköterska och 

fysioterapeut blivit 

kontaktade 

Uppfyllt.  

 

 

Basal 

hygien i vård och 

omsorg 

 

Att följa basal 

hygien i vård och 

omsorg enligt 

författningen, 

gällande 

meddelandeblad 

och styrdokument 

Rutiner och riktlinjer 

för basal hygien i 

vård och omsorg 

 Kompetens hos 

all personal 

 Handledning/utb

ildning  

 Självskattning 

av följsamheten  

Samtliga anställda har 

gjort den webbaserade 

utbildningen i basala 

hygienrutiner  

Inga avvikelser 

kopplat till detta 

Uppfyllt 

 

Rapporterings-

skyldighet 
Att alla 

medarbetare 

känner till och kan 

rapportera 

händelser enligt 

rutiner och 

riktlinjer 

Rutiner och riktlinjer 

för hantering av 

händelser.  

 

 

All personal har kunskap 

om rapporterings-

skyldighet, detta tas upp 

på olika forum som t.ex. 

APT.  Vid anställning tas 

rapportskyldigheten upp. 

Avvikelser 

rapporteras 

regelbundet 

Uppfyllt 
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Läkemedels- 

hantering och 

delegerings-

processen 

 

Att alla 

medarbetare: 

 kan överlämna 

läkemedel på 

ett säkert sätt 

 En säker 

läkemedelshan

tering 

Korrekt 

delegeringsförfarand

e av leg personal 

 

Ett konstruktivt 

kvalitetsarbete kring 

läkemedelshantering

en 

SSK från 

 KLARA ger delegering till 

all personal. Prov har 

utförts i samband med 

webutbildning samt vid 

delegering 

Då brister har 

uppkommit har 

kontakt tagits med 

ssk på KLARA  

Gjort enligt rutin,  

Bedöms  som god 

 

      

Dokumentation  En tillräcklig, 

väsentlig och 

korrekt 

dokumentation 

 

 

Rutiner och riktlinjer 

för hur man 

dokumenterar 

Handledning/utbildn

ing 

Egenkontroll två 

ggr/år 

 

Loggkontroller 

Checklista för 

dokumentation används. 

Egenkontrollen har 

genomförts i maj och 

november månad. 

Loggkontroll görs en 

ggr/månad.  

 Fortsatt 

regelbunden 

uppföljning. 

Bedöms som god 

 

 Munhälsa Alla boende ska 

erbjudas en god 

munvård 

Följa rutiner och 

riktlinjer för risk- 

och 

preventionsbedömni

ng 

Dokumentera i 

Senior Alert ROAG 

 

Handledning och 

utbildning i munvård 

Ej aktuellt på daglig 

verksamhet 

Ej aktuellt Ej aktuellt 

 
 

Inkontinens Alla boende som 

är i behov av 

inkontinensskydd 

har ett korrekt 

utprovat och 

ordinerat skydd av 

sjuksköterska med 

förskrivningsrätt 

Följa styrdokument 

och riktlinje 

Daglig verksamhet tar 

kontakt  med boende 

samt ssk  på KLARA när 

behov uppstår.. 

Klicka här för att 

ange text. 

Uppfyllt 

 
 

Samarbete och 

intern 

kommunikation 

Ett ökat samarbete 

och en säkerställd 

intern 

informationsöverfö

ring 

Rutiner och riktlinjer 

för arbetssätt och 

informationsöverföri

ng 

Möten för att skapa 

forum för 

informations-

överföring och 

samarbete 

Med en kontinuerlig 

kontakt mellan daglig 

verksamhet och boende 

ökar vi samarbetet och 

minskar risken för 

avvikelse. Inom 

Vallbostrand DV har vi 

gemensamma forum för 

att säkerställa vår 

kommunikation oss 

emellan. 

Då brist i 

kommunikation har 

skett har avvikelse 

skrivits 

Bedöms som god 
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Patientsäkerhetsplan 2020 för verksamheten 
Vallbostrand Industri och hantverk 

 
Företagets systematiska kvalitetsarbete består under året av flera aktiviteter där varje 

verksamhet som bedriver hälso- och sjukvård följer dem. 

 

 

Nytidas verksamheter ska under 2020 aktivt arbeta med patientsäkerhet, med utgångspunkt i: 

 

Vårdgivarens områden för ökad patientsäkerhet Verksamhetens mål för 2020 och metod för att uppnå 

målen 

Risk och preventionsbedömningar – alla enskilda ska 

ha en risk och preventionsbedömning gjord i 

samband med inflytt och över tid (minst var 6:e 

månad) 

Upprättas direkt vid påbörjande av daglig verksamhet 

utifrån den information vi får. Detta uppdateras när den 

enskilde påbörjat den dagliga sysselsättningen och vi 

själva kan avgöra risker. Uppdateras var 6:e månad 

 

Konstruktivt kvalitetsarbete utifrån riskbedömning 

för varje enskild 

Upprätta handlingsplaner vid behov och följa dessa 

Basala hygienrutiner – Alla medarbetare ska följa 

basal hygien i vård- och omsorg 

Aktivt arbeta med frågorna (webutbildning) samt ta upp 

hygienfrågor på APT. 

Dokumentation – Alla enskilda ska ha en korrekt 

omvårdnadsdokumentation 

Kontrolleras minst två 2 ggr per år. 

Läkemedel- och delegeringsprocessen – Det ska vara 

en säker läkemedels- och delegeringsprocess  

VC och medarbetare tar i god tid kontakt med ssk för ny 

eller förnyad delegering 

Minska läkemedelsavvikelser Uppdatera rutiner kontinuerligt 

Rapportering av händelser – Vårdskada Om  vårdskada inträffar ska detta omedelbart 

rapporteras till KLARA ssk samt VS och RC 
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Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att bedöma hur det 
systematiska patientsäkerhetsarbetet har bedrivits i verksamhetens olika delar, och att 
informationsbehovet hos externa intressenter tillgodoses. SOSFS 2011:9 7 kap. 3 § 
  
Patientsäkerhetsberättelsen ska beskriva verksamhetens patientsäkerhetsarbete under föregående 
kalenderår, vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som 
uppnåtts. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Sammanfattning 
Nytida ger stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsnedsättning och 
psykosocial problematik. Vi har cirka 350 verksamheter runt om i landet och 7 000 medarbetare. 
De personer som bor och vistas på verksamheterna har biståndsbeslut enligt Socialtjänstlagen 
(SoL) eller Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och den övervägande delen 
av insatser är enligt SoL och LSS. 
Där Nytida har ansvar att bedriva hälso- och sjukvård ska årligen en patientsäkerhetsberättelse 
upprättas. 
 
Enheterna erbjuder vuxenboenden enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS § 9:9. Våra verksamhetstillstånd omfattar platser enligt 1 § 1 p LSS; 
vuxna med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd samt 1 § 2 p LSS; i vuxen 
ålder drabbade av betydande och bestående hjärnskador. Verksamhetschef är tillståndsbärare 
och tillsammans med gruppchef/samordnare utgör verksamhetens ledningsgrupp.  

Vi har under året kontinuerligt uppdaterat riskbedömningarna i kvalitets- och 
dokumentationssystemet Safe-Doc. 
Rapportering och uppföljning av avvikelser och förbättringsförslag genomförs i det IT baserade 
kvalitetsledningssystemet Qualimax som regelbundet följs upp och analyseras.  
Den interna egenkontrollen har genomförts två gånger år 2019, de flesta av verksamheterna har 
även haft en extern läkemedelsgransking.  

Enheterna har haft kontinuerlig samverkan med beställare, vårdgivare, anhöriga och godemän. Vi 
har träffat flertalet beställare en gång under år 2019 för uppföljning. De beställare som vi ej har 
träffat har vi haft telefonkontakt med. 

Under 2019 skickades information till samtliga anhöriga/godman angående kundombudsman samt 
synpunkts- och klagomålsblanketter. Eventuella klagomål och synpunkter hanteras av 
verksamhetschef och personal under personalmötena som äger rum varannan vecka. 
Samtlig personal har genomfört den webbaserade hygienutbildningen samt jobba säkert med 
läkemedel som förnyas varje år. När nya medicinska moment har införts i verksamheten har 
legitimerad personal kommit till personalmöte och introducerat.  

 
  



 

 

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

Qualimax är företagets ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Företagets ledning 
fastställer kvalitets- miljö och arbetsmiljöpolicy, övergripande mål, beskriver roller och ansvar, 
säkrar resurser och kompetens samt följer upp och utvärderar målen. 

Företaget ger direktiv och säkerställer så att ledningssystemet för varje verksamhet är 
ändamålsenligt, med mål, organisation, rutiner, metoder och vård- och omsorgsprocesser som 
säkerställer kvaliteten. 

En trygg och säker hälso- och sjukvård erhålls genom ett systematiskt kvalitetsarbete i hälso- och 
sjukvården. Nytida har satt upp mål och strategier som ett led i arbetet: 

• Arbeta med att alla har kunskap om rapporteringsskyldigheten kring händelser, vårdskada 
• Arbeta för att den enskilde ska ha en korrekt omvårdnadsdokumentation 
• Säkerställ att den enskilde har en risk- och preventionsbedömning när denne flyttar in, över tid 

och minst var 6:e månad. 
• Där man finner en risk ska den enskilde ha en hälsoplan upprättad med mål och åtgärder och 

den ska kontinuerligt följas upp och revideras 
• Säkerställa och effektivisera samverkan i vårdprocessen för den enskilde genom tydlig 

mötesstruktur och tydlig och säker samverkan mellan alla yrkeskategorier.  
• Säkerställ att den enskilde som är i behov av inkontinensskydd har ett korrekt individuellt 

utprovat och ordinerat skydd av en sjuksköterska med förskrivning 
• Arbeta aktivt och konsekvent med personlig kompetensutveckling av alla medarbetare och 

frigöra den samlade kompetensen hos befintlig person 
• Arbeta för en säker läkemedels- och delegeringsprocess 
• Följa basal hygien i vård och omsorg 

På enheterna arbetar vi med ovanstående punkter med stort fokus på att hela personalgruppen 
är delaktiga i arbetet med att identifiera brister i verksamheter, åtgärda dessa samt 
förbättringsmöjligheter för att säkerställa en genomgående god kvalitet i verksamheten.  

 

Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet 
SFS 2010:659,3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1 

Ansvarsfördelning för att säkerställa patientsäkerhetsarbetet 
VD har ett övergripande ansvar för styrning av företaget samt att kommunicera kvalitetspolicy 
och mål. 
Affärsområdeschefen ansvarar för att följa upp varje regions kvalitetsarbete månadsvis. 
Regionchefen har ansvaret i regionen att kommunicera krav och rutiner samt att följa upp 
kvaliteten i varje enskild verksamhet och säkra verksamhetschefens kompetens.  
 
Verksamhetschefen (4 kap. 2§ hälso-och sjukvårdslagen (2017:30) samt hälso- och 
sjukvårdsförordningen (2017:80) ansvarar för att verksamheten tillgodoser hög patientsäkerhet, 
god kvalitet och effektivitet. Verksamhetschefen har det löpande ansvaret för att verksamheten 



 

uppfyller ställda krav utifrån god och säker vård. Verksamhetschefen ansvarar för att legitimerad 
personal har rätt kompetens. 
Legitimerad personal följer kontinuerligt upp sitt dagliga arbete. Legitimerad personal ansvarar 
för att utföra risk- och preventionsbedömningar för respektive patient. De ansvarar också för att 
insatser av hälso- och sjukvård utförs och måluppfyllelse fortlöpande utvärderas.  

Vårdgivaren (juridiskt bolag) är ansvarig för rapportering och utredning av vårdskada.  
 
På kvalitetsavdelningen har vårdgivaren utsedda personer som har uppdraget att upprätta och 
utvärderar riktlinjer för hälso- och sjukvården, inneha anmälningsansvar och ansvarar utifrån 
patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) 7 kap. 3§, patientsäkerhetslagen (2010:659) 3kap 3§, 
5§, 6§,7§,  i förekommande fall. Vårdgivaren har uppdaterat styrdokument utifrån nya 
författningar kring utredning och anmälan av vårdskada. HSLF-FS 2017:40 och 41 
 
 

Struktur för uppföljning/utvärdering  
SOSFS 2011:9 3 kap. 2 § 
Alla medarbetare har kunskap om hur Nytidas rutiner för rapportering av avvikelser är och har 
skyldighet att rapportera och direkt åtgärda en händelse. När en avvikelse bedöms allvarlig 
rapporteras detta till verksamhetschef som i sin tur tar ställning om information till överordnad 
chef och uppdragsgivaren. Vid risk för vårdskada utreder vårdgivare och lämnar vidare till 
anmälningsansvarig.  
 
Kvalitetsrådet är verksamhetschefens forum där man systematiskt arbetar med ett ständigt 
förbättringsarbete och identifierar och bearbetar kvalitetsbrister inom verksamheten. Som 
underlag används avvikelserapporter, klagomål, synpunkter och förbättringsförslag. 
Erfarenheterna av det inträffande återförs till medarbetare, patient, närstående eller andra 
intressenter. Kvalitetsrådet beslutar om kvalitetshöjande åtgärder. 
 
För att undvika vårdskador, arbetar verksamheten aktivt med riskanalyser och handlingsplaner. 
 
Varje månad följs kvalitet och patientsäkerhet i varje led i företaget och underlag för detta är 
tillgängliga kvalitetsdata. 
 
För att undvika vårdskador, arbetar verksamheten aktivt med riskanalyser och handlingsplaner. 
 
Varje månad följs kvalitet och patientsäkerhet i varje led i företaget och underlag för detta är 
tillgängliga kvalitetsdata. 
 
 
Verksamhetens arbete för struktur för uppföljning och utvärdering 
 
Verksamhetens arbete för struktur för uppföljning och utvärdering är att när en avvikelse 
rapporteras i det IT-baserade kvalitetsledningssystemet Qualimax följer gruppchefen/samordnaren 
direkt upp avvikelsen med de berörda som skrev rapporten och den personal som har varit i tjänst 
vid tiden för avvikelsen för att kartlägga varför avvikelsen uppstod och vilka åtgärder som 
behöver göras för att minimera risken att avvikelsen ska uppstå igen. Kontakt tas även med 



 

ansvarig sjuksköterska som också gör en bedömning av allvarlighetsgraden i avvikelsen och 
inkommer med synpunkter om aktuell uppföljning. Denna uppföljning dokumenteras av 
gruppchefen/samordnaren i systemet och när gruppchefen/samordnaren bedömer att avvikelsen 
blivit utredd tillräckligt går verksamhetschefen igenom händelsen igen för att säkerställa att vi har 
säkerställt att vi har agerat tillräckligt för att avvikelsen inte ska upprepas. I detta skede 
säkerställer vi även att medarbetaren som upptäckte avvikelsen direkt tog kontakt med 
sjuksköterska för att få synpunkter på hur avvikelsen ska hanteras direkt.  
Gruppchefen/gruppchefen, sjuksköterskan och verksamhetschefen kan då bedöma att 
sjuksköterskan, eller annan aktuell profession så som logoped, arbetsterapeut, ska komma till 
kommande personalmöte för att gå igenom ett visst arbetsmoment eller dilemma innan avvikelsen 
avslutas. Även detta dokumenteras i Qualimax.  
Vid slutet av varje personalmöte som äger rum cirka varannan vecka går hela personalgruppen 
igenom de avvikelserapporter som inkommit sedan de senaste mötet samt för gemensamma 
diskussioner kring hur vi kan minimera risken att liknade incidenter uppstår där det kan komma 
att ta ytterligare beslut om åtgärder, så som förtydligande av rutiner.  
Under personalmötena även tillsammans igenom synpunkter och förbättringsförslag från personal 
och utomstående. I Qualimax har medarbetarna möjlighet att skriva förbättringsförslag direkt i 
systemet som sedan aviserar gruppchef/samordnare och verksamhetschef. Vi går även igenom 
förändrat mående/behov hos brukarna för att snabbt kunna sätta in aktuella åtgärder för att kunna 
bibehålla en god kvalitet samt uppdaterar riskanalyser och handlingsplaner för att säkerställa att 
dessa förblir aktuella. Vi uppmärksammar behov av att ta kontakt med logopeder, sjukgymnaster, 
sjuksköterska, dietister med mera och eventuellt bjuda in till kommande möten för att säkerställa 
en god och säker vård för dem som bor hos oss samt för att täcka eventuella kunskapsbehov. I 
dokumentationssystemet Safedoc finns en flik för riskbedömning där ansvarig sjuksköterska 
dokumenterar och identifierar eventuella risker som kan medföra vårdskador. Se mer under 
rubriken Riskanalys.  

 
 
Hur patientsäkerhetsarbete har bedrivits samt vilka åtgärder som genomförts för ökad 
patientsäkerhet  
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 1-2 

Vårdgivarens oberoende kvalitetsavdelning har under året reviderat och implementerat nya 
riktlinjer, rutiner, blanketter och checklistor angående patientsäkerhet. 
Dessutom har systematisk uppföljning av avvikelser genomförts och återkopplats till ansvariga för 
uppföljning av vidtagna åtgärder.  

Under året har patientsäkerhetsarbetet bedrivits genom ett aktivt arbete med att rapportera 
händelser och systematiskt följa upp dessa i ledningssystemet. 

 
På enheterna har patientsäkerhetsarbetet under år 2019 bedrivits genom att ett aktivt arbete 
bedrivits med att rapportera händelser och systematiskt följa upp dessa i ledningssystemet. 
Kvalitetsrådet är verksamhetschefens forum där man systematiskt arbetar med ett ständigt 
förbättringsarbete och identifierar och bearbetar kvalitetsbrister inom verksamheten. Som 
underlag används avvikelserapporter, klagomål, synpunkter och förbättringsförslag. 
Erfarenheterna av det inträffande återförs till medarbetare, boende, närstående eller andra 



 

intressenter. Kvalitetsrådet har befogenhet att besluta om kvalitetshöjande åtgärder. Även stor vikt 
läggs vid de gemensamma diskussionerna i personalgruppen under mötena för att analysera och 
vidta aktuella åtgärder för att öka patientsäkerhetsarbetet.  
Kontakt med ansvarig sjuksköterska hålls ungefär en gång per vecka av både verksamhetschef, 
gruppchef och hela personalgruppen och minst en gång varannan per vecka är sjuksköterskan på 
verksamheten. Alla dygnets timmar finns en joursjuksköterska att nå samt som i sin tur kan ta 
kontakt med en jourhavande läkare. Alla avvikelser som rör hälso- och sjukvården skickas till den 
ansvariga sjuksköterskan, antingen för kännedom eller för uppföljning. Via verksamhetens 
dokumentationssystem SafeDoc kan även sjuksköterskan och personalen skicka brev med känslig 
information, till exempel om recept som behöver förnyas.  
Under året har samtlig personal genomgått den webbaserade utbildningen basala hygienrutiner 
och webbutbildningen Jobba säkert med läkemedel som görs regelbundet minst en gång per år.  
Ansvarig sjuksköterska har följt upp personals delegeringsbeslut samt under året förnyat 
delegeringarna och i samband med detta lyft eventuella dilemman eller otydligheter som 
uppmärksammats i verksamheten som bygger på analys av de avvikelser som har skett under de 
senaste månaderna.   
Verksamhetschefen håller sig à jour även kring nyhetsbrev från Socialstyrelsen samt både 
verksamhetschefen och den ansvariga sjuksköterskan tar även del av förändrade risklinjer från 
Vallentuna kommuns MAS. Verksamhetschefen tillsammans med den ansvariga sjuksköterskan 
säkerställer att de rutiner och riktlinjer som finns kring patientsäkerhetsarbetet är kända i 
verksamheten. Detta görs framförallt under personalmöten och vid behov även individuella 
samtal. 

Uppföljning genom egenkontroll 
SOSFS 2011:9, 5 kap. 2§, 7 kap. 2 § p2 

Egenkontrollen ska göras med den frekvens och i den omfattning som krävs för att vårdgivaren 
ska kunna säkerställa verksamhetens kvalitet. 
 
Nytidas obligatoriska egenkontroll har genomförts två gånger under året, maj och november. 
Egenkontrollen består av ett stort antal frågor som besvaras av verksamhetschefen tillsammans 
med ansvarig sjuksköterska, gruppchefer/samordnare och omvårdnadspersonal för att säkerställa 
att patientsäkerhetsarbetet genomförs med god kvalitet och håller sig à jour med rådande 
lagstiftning och riktlinjer. Frågorna besvaras i Qualimaxit som är företagets ledningssystem. 
Resultatet för Bällsta Serviceboende var i maj 1,98 och för november 1,98 av 2,0 möjliga.   
Resultatet för Gillinge Serviceboende var i maj 1,89 och för november 1,94 av 2,0 möjliga.   
Resultatet för Vallbostrand Gruppboende var i maj 1,98 och för november 1,98 av 2,0 möjliga.  
Resultatet för Bällstaberg Serviceboende var i maj 1,70 och för november 1,81 av 2,0 möjliga.  
Resultatet för Sommarallén Serviceboende var i maj 1,96 och för november 1,92 av 2,0 möjliga.  
 
Under våren 2019 hade vi en extern läkemedelsgransking där apotekare och MAS från Vallentuna 
kommun närvarar tillsammans med ansvarig sjuksköterska, verksamhetschef, gruppchef och 
personal i tjänst. Under granskningen kontrolleras hur personalen delegerar medicin, hur de agerar 
i olika situationer, kontroll av efterlevnaden av riktlinjer, rutiner och en uppföljning av vidtagna 
åtgärder utifrån identifierade risker och händelser samt hur vi har arbetat med de brister som 



 

framkom från kontrollen året innan. För Sommarallén Serviceboende utfördes ingen extern 
läkemedelsgranskning under år 2019, men planerades in till mitten av januari 2020. 
 
Under 2019 har vi även dagliga egenkontroller som utförs av personalen. Vid varje 
medicingivning kontrollerar den delegerande personalen signeringslistan och säkerställer att 
rutinerna har följts. Personalen kontrollerar även att signeringslistan för nycklarna till 
medicinskåpet är korrekt ifyllda och nycklarna är tillbaka lämnade. Om en rutin har brustit skrivs 
en avvikelse i Qualimax och följs upp enligt beskrivningen ovan.  
 

 

 

Samverkan för att förebygga vårdskador 

SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 §, 7 kap. 3 § p 3 
 
Läkarsamverkan och samverkansöverenskommelse 
 
Under år 2019 har ansvarig sjuksköterska haft regelbundna samverkansmöten/samtal med berörd 
vårdcentral som brukaren är inskriven på och psykiatrisk mottagning.  
Vid förändringar rådfrågas alltid den ansvariga sjuksköterskan som sedan beslutar om personal 
eller sjuksköterskan själv tar kontakt med berörd vårdinstans. Personalen från boendet är alltid 
med vid alla läkarbesök och återkopplar antingen från läkaren till den ansvariga sjuksköterskan 
via ett meddelandeblad läkaren fyller i eller telefonsamtal mellan sjuksköterskan och läkaren. 
Samma rutin gäller även vid akuta läkarbesök.  
 
 

Samverkan med uppdragsgivaren  
 

Samtliga handläggare har varit i kontakt med verksamheten vid något tillfälle under år 2019 för 
uppföljning av boendeinsatsen. Antingen har de varit på besök, eller haft telefonkontakt. Vid 
dessa tillfällen har gruppchef/samordnare eller verksamhetschef, företrädare och stödperson 
deltagit samt brukaren själv. Brukaren väljer själv om närstående ska närvara på mötet. 
Sjuksköterskan har inte närvarat under mötena, men kunnat ringa upp ifall sjukvårdsfrågor har 
uppstått. Information kring större förändringar i måendet informeras alltid direkt till 
uppdragsgivare och företrädare.  
 

Samverkan mellan yrkesgrupper runt patienten  
 

Utöver samverkan med husläkaren på vårdcentralen där brukaren är inskriven samverkar 
verksamheten även med Praktikertjänst psykiatri, dietist från Korallens vårdcentral, med 
fysioterapeuter och sjukgymnaster, rehabilitering kring funktionella och kognitiva hjälpmedel och 
träningsprogram via KLARA. De flesta har medicinskt tandvård via Danderyds 
specialistmottagning. Tandstatusen har hos de allra flesta bedömts vara god. I andra fall är 



 

brukaren skriven hos en närliggande tandläkarmottagning. Vid alla samverkansmöten är personal 
från boendet med. I de flesta fall stödpersonen samt gruppchefen. Vid behov är den ansvariga 
sjuksköterskan med direkt i mötet, andra fall tas telefonkontakt efter samverkansmötet.  
 

Riskanalys 
SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 § 
 

För den enskilde ska alltid en riskanalys genomföras i samband med inflyttning till boendet samt 
löpande vid förändringar, minst två gånger per år. Riskanalysen kan röra hot och våld men även 
andra risksituationer. Detta ska alltid dokumenteras i Nytidas dokumentationssystem SafeDoc. 
Vid inflyttning och vid förändringar erbjuds alla boende av omvårdnadsansvarig sjuksköterska 
preventionsbedömningar gällande fall, nutrition, trycksår samt munhälsa. Vid identifierad risk ska 
en omvårdnadsplan upprättas samt kontinuerligt utvärderas, dock minst två gånger/år. På 
verksamheten genomförs årligen uppföljning/uppdatering av riskbedömning kring de allmänna 
risker som finns för individen, alltifrån grundsjukdomar, minnesproblematik, nedsatt 
riskbedömningsförmåga med mera. Den ansvariga sjuksköterskan gör obligatoriska 
preventionsbedömningar/riskbedömningar. Utifrån riskbedömningarna görs handlingsplaner, 
rutiner, bemötandeplaner samt vid behov utbildningsplaner för att säkerställa att vården är god. 
Dessa följs upp vid personalmötena och uppdateras vid förändringar.  
 

 
Informationssäkerhet 
HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1§ 
 
Vårdgivaren har en IT- policy och en informationssäkerhetspolicy som beskriver de regler och 
rutiner kring information som gäller för alla medarbetare i Ambea/Nytida. Ambea/Nytida är ett 
företag med erfarenhet av att hantera personuppgifter i olika typer av system. 
Personuppgiftsansvarig ansvarar för att Dataskyddsförordningens (GDPR) bestämmelser 
efterlevs. Samtycke inhämtas vid registerhållning och driftsleverantören, Britt, säkerställer att 
informationen är säkrad och ej kan missbrukas. Allting är anpassat i enlighet med GDPR.  

Logganalyser genomförs av IT- avdelningen minst en gång per år utifrån syfte att gallra. Intern 
revision leds av dataskyddsombudet och vid misstanke om intrång genomförs 
logganalyser/spårning. Ambea/Nytida arbetar aktivt för att minimera risk för 
informationssäkerheten.  

Nytida har styrande dokument för informationshantering och journalföring i hälso- och 
sjukvården. Genom att följa styrdokument för egenkontroll och loggkontroll av hälso- och 
sjukvårdsdokumentation säkrar verksamheten informationen.  

Nytida har styrande dokument för informationshantering och journalföring i hälso- och 
sjukvården. Genom att följa styrdokument för egenkontroll och loggkontroll av hälso- och 
sjukvårdsdokumentation säkrar verksamheten informationen. På verksamheten arbetar vi med 
informationssäkerheten genom att loggkontroller görs regelbundet av verksamhetschef i 
dokumentationssystemet Safedoc. Loggkontrollerna redovisas på separat signeringslista. 



 

Gruppchef/samordnare och verksamhetschef kontrollerar den dagliga dokumentationen 
regelbundet och tar direkt dialog med personal ifall den upplevs som bristfällig eller inkorrekt.  

Den ansvariga sjuksköterskan kontrollerar dokumentationen i samband med egenkontrollerna 
gentemot styrdokumentet checklista för hälso- och sjukvårdsdokumentation. I samband med 
denna egenkontroll kontrolleras även samtyckte till informationsutbyte är fortfarande är aktuell. I 
samband med kvalitetstillsyner från den oberoende kvalitetsavdelningen kontrolleras 
dokumentationen att den är av god kvalitet och relevant.  

 

Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet  
SFS 2010:659, 6 kap. 4 § och SOSFS 2011:9 5 kap. 4§ 
 

Rapportering av händelser/ Avvikelser 
Vårdgivaren har i sitt ledningssystem processer och riktlinjer för rapporteringsskyldighet.  

Alla medarbetare har kunskap om hur Nytidas rutiner för rapportering av avvikelser är och har 
skyldighet att rapportera och direkt åtgärda en händelse. När avvikelsen bedöms allvarlig 
rapporteras detta direkt till verksamhetschefen som i sin tur tar ställning om överordnad chef och 
uppdragsgivaren ska informeras omedelbart. Om det är en allvarlig hälso- och sjukvårdsavvikelse 
tar verksamhetschefen direkt kontakt med ansvarig sjuksköterska, MAS och uppdragsgivare.  

På verksamheten rapporterar medarbetare avvikelser i Nytidas IT-baserade kvalitetslednings 
system Qualimax. Se även Rubriken Struktur för uppföljning/utvärdering för en närmare 
beskrivning hur avvikelser följs upp.  

Under året har inga Lex Maria ärenden förekommit.  

 

Hantering av klagomål och synpunkter  
Klagomål och synpunkter 
SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 §, 7 kap 2 § p 6 

Vårdgivaren har i sitt ledningssystem processer och riktlinjer för synpunkter och klagomål.  

 

Alla medarbetare har kunskap om Nytidas hantering av synpunkter och klagomål och alla är 
ansvariga för att rapportera och direkt åtgärda ett klagomål. Synpunkter, klagomål och 
förbättringsförslag är ett led i det ständiga kvalitetsarbetet. Återkoppling om åtgärd ska alltid ske 
snarast, utan fördröjning till berörd part. Verksamhetschefen och legitimerade medarbetare 
informeras snarast. Om klagomålet bedöms som allvarligt rapporteras detta direkt till överordnad 
chef, MAS/kvalitetsutvecklaren och uppdragsgivaren informeras omedelbart.  
På enheten finns blanketter för klagomål och synpunkter lätt tillgängliga för boende och anhöriga 
och en avsedd postlåda för att kunna lämna blanketten anonymt utan att behöva ha kontakt med 
personal på boendet. Två gånger per år skickas nya blanketter även ut till boende och företrädare 
samt kontaktuppgifter till kundombudmannen inom företaget dit man även kan ringa anonymt. 
Eventuella klagomål och synpunkter hanteras av verksamhetschef och personal på 
arbetsplatsträffar. Uppföljning görs kort efter det inträffade. Hantering, sammanställning och 



 

analys av klagomål och synpunkter sker på samma sätt som med avvikelser. Se under hälso- och 
sjukvårdens rapporteringsskyldighet. 
 

Sammanställning och analys 
SOSFS 2011:9, 5 kap. 6§ 
Den största trenden bland verksamhetens avvikelser samt synpunkter och klagomål är utebliven 
signering vid medicingivelse. På grund av detta har stort fokus lagts inom detta område för att 
stödja den personal som ofta brister inom detta område genom noggranna kartläggningar av 
avvikelsemönster. Vid dessa tillfälle har ofta både verksamhetschef och ansvarig sjuksköterska 
individuella samtal med berörd personal för att minimera risken att avvikelsen uppstår igen.  
 
Samverkan med patienter och närstående 
SFS 2010:659 3 kap. 4 § 
 

Samverkan med patient och närstående 
Verksamheten arbetar med olika rådsforum, till exempel brukarforum för att skapa delaktighet.  
Nytida har ett kundombud. Kundombudet tar emot synpunkter och klagomål från patienter och 
närstående och är oberoende. 
 
När samtycke finns har vi regelbunden kontakt med närstående och/eller företrädare kring 
brukarens mående och hälso- och sjukvårdsinsatserna som rör denne. Vid behov kan även direkt 
kontakt tas med ansvarig sjuksköterska och den närstående.  

Några av de boende saknar delvis eget tal vilket ställer stora krav på att personalen bemöter varje 
enskild individ med stor lyhördhet och respekt. Vi lägger stor vikt vid att ta tillvara brukaren 
självbestämmande och delaktighet i såväl planering av insatsen i stort men även i det dagliga livet 
oavsett funktionsnivå. Genom pedagogik, tydliggörande kommunikation och samtalsmallar säkrar 
vi goda förutsättningar för brukaren till självbestämmande och delaktighet oavsett funktionsnivå.  

 

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

 

Antal avvikelser gällande hälso- och sjukvård tagna från Qmaxit.  
 
 
 

 

 

 

 

 



 

Gillinge 

 

Vallbostrand Gruppboende 

 

Bällsta Serviceboende 

 



 

Sommarallèns Serviceboende 

 

 

Bällstaberg Serviceboende 

 

 

Alla avvikelser har följts upp enligt rutin och det går att följa uppföljningen av avvikelsen i 
Qualimax.  

Resultat 2019 

Område:  Mål:  
Ge en säker och 
högkvalitativ hälso- 
och sjukvård som 
uppfyller de krav och 
mål enligt HSL 

Strukturmått:  
Dessa förutsättningar 
behövs för att vi ska nå 
vår målsättning  

Processmått: 
Processer och aktiviteter 
vi utfört för att nå vår 
målsättning  

Resultatmått: 
Andel (%) av 
rapporterade 
avvikelser som 
medfört vårdskada 
som tex fraktur, 
smitta, sår. 

Måluppfyllelse: 
Resultat kopplat 
till målet 

Fall Att alla patienter ska 
ha en dokumenterad 
fallriskbedömning. På 
nyinflyttade boende 
ska bedömningen vara 
gjord inom tre dygn.  

 

Rutiner och riktlinjer för 
fallprevention 

Avvikelsehantering 

Kompetens hos hälso- 
och sjukvårdspersonal  

Ett konstruktivt 
kvalitetsarbete för att 
förebygga fall och 
fallskador 

 Fallprevention görs av 
sjuksköterska regelbundet 
eller efter behov  

Vi har ej haft några 
frakturer 2019. När 
fall uppstått har 
direkt sjuksköterskan 
följt upp och vidtagit 
åtgärder.  

Alla brukare har en 
dokumenterad 
fallriskbedömning 
och där åtgärder 
behövts tas har 
detta gjorts. Där 
fall förekommit har 
riskbedömningen 
uppdateras. 

 



 

 

Basal 
hygien i vård och 

omsorg 
 

Att följa basal hygien i 
vård och omsorg enligt 
författningen, gällande 
meddelandeblad och 
styrdokument 

Rutiner och riktlinjer för 
basal hygien i vård och 
omsorg 

• Kompetens hos all 
personal 

• Handledning/utbildn
ing  

• Självskattning av 
följsamheten  

Samtliga anställda har 
gjort den webbaserade 
utbildningen i Basala 
Hygienrutiner.  

Vid varje APT görs en 
självskattning om 
efterlevnaden av de basala 
hygienrutinerna bedöms 
som god.  

Inga avvikelser 
kopplat till detta. 

 Bedöms som god. 
 

Rapporterings-
skyldighet 

Att alla medarbetare 
känner till och kan 
rapportera händelser 
enligt rutiner och 
riktlinjer 

Rutiner och riktlinjer för 
hantering av händelser.  
 
 

Vid APT under 2019 så 
har vi gått igenom 
rapporteringsskyldighet, 
hur, när och varför, och 
all personal har förnyat 
sin påskrift på avsedd 
blankett.  

 Avvikelser 
rapporteras 
regelbundet.  

Bedöms som god. 
 
 

Läkemedels- 
hantering och 
delegerings-

processen 
 

Att alla medarbetare: 

• kan överlämna 
läkemedel på ett 
säkert sätt 

• En säker 
läkemedelshanteri
ng 

Korrekt 
delegeringsförfarande av 
leg personal 
 
Ett konstruktivt 
kvalitetsarbete kring 
läkemedelshanteringen 

Uppdateras regelbundet. 
Samtliga boendestödjare 
har aktuell delegering. 
Delegering förnyas 1 ggr/ 
år och i samband med 
detta görs en ny 
kunskapstest. 
Läkemedelsgenomgångar 
där det har varit aktuellt.  

Där brister upplevts 
har samtal tagits med 
berörd personal 
tillsammans med 
ansvarig 
sjuksköterska och 
verksamhetschef. 

Gjorts enligt rutin 
 

Dokumentation  En tillräcklig, väsentlig 
och korrekt 
dokumentation 
 
 

Rutiner och riktlinjer för 
hur man dokumenterar 

Handledning/utbildning 

 
Egenkontroll två ggr/år 
 
Loggkontroller 

Checklistor för 
dokumentation används.  
 
Egenkontrollen har 
genomförts i maj och 
november. 
 
Loggkontroll genomförs 1 
ggr / månad  

 Fortsatt 
regelbunden 
uppföljning  

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Munhälsa Alla boende ska 
erbjudas en god 
munvård 

Följa rutiner och 
riktlinjer för risk- och 
preventionsbedömning 
 
Dokumentera i Senior 
Alert ROAG 
 
Handledning och 
utbildning i munvård 
 
 

Samtliga boende går till 
tandläkare minst 1 ggr/år 
eller tandhygienist 
 

Personal har fått 
handledning kopplat 
till besök med 
brukare hos 
tandläkare/tandhygie
nist.  

Bedöms som god. 
Under år 2020 ska 
en generell 
munvårdhandledni
ng erbjudas till all 
personal.  
 
 

Inkontinens Alla boende som är i 
behov av 
inkontinensskydd har 
ett korrekt utprovat och 
ordinerat skydd av 
sjuksköterska med 
förskrivningsrätt 

Följa styrdokument och 
riktlinje 

Kontakt tas med 
sjuksköterska när behov 
av inkontinensskydd 
behövs.  

 Bedöms som god 

Samarbete och 
intern 

kommunikation 

Ett ökat samarbete och 
en säkerställd intern 
informationsöverföring 

Rutiner och riktlinjer för 
arbetssätt och 
informationsöverföring 
 
Meddelandeblad  vid 
läkarkontakt tas med vid 
läkarbesök för att kunna 
lämna till ansvarig SSK. 
 

Rapporteringstid finns 
mellan boendestödjare. 
När boende besöker 
läkare är i möjligaste mån 
stödperson med. Personal 
som varit på läkarbesöket 
informerar sjuksköterska 
och godman enligt rutin.  
Via 
dokumentationssytemet 
SafeDoc kan personal och 
sjuksköterska skicka brev 
med frågor eller 
information av känslig 
karaktär. 

 Bedöms som god 
 
 



 

Patientsäkerhetsplan 2020 för verksamheten  
 
_____________________________________________ 

 
Företagets systematiska kvalitetsarbete består under året av flera aktiviteter där varje 
verksamhet som bedriver hälso- och sjukvård följer dem. 
 
 
 
 

Vårdgivarens områden för ökad patientsäkerhet Verksamhetens mål för 2020 och metod för att uppnå 
målen 

Risk och preventionsbedömningar – alla boende ska ha 
en risk och preventionsbedömning gjord i samband med 
inflytt och över tid (minst var 6e månad) 

Att preventionsbedömningarna skall uppdateras 
regelbundet utifrån behov. Detta ser vi till att göra genom 
att ta upp eventuella behov av uppdatering på 
verksamhetens möten.  

 
Konstruktivt kvalitetsarbete utifrån riskbedömning per 
boende 

Att vid kvalitetsrådet arbeta med riskbedömningarna 
utifrån varje boende. 

Basala hygienrutiner – All personal ska följa basal 
hygien i vård och omsorg 

Att samtliga boendestödjare skall genomföra den webb 
baserade utbildning i basala hygienrutiner och att 
självskattning görs vid varje APT. Denna utbildning görs 
om en gång per år av alla medarbetare.  

Dokumentation – Alla boende ska ha en korrekt 
omvårdnadsdokumentation 

Ska kontrolleras minst 2 gånger per år. Görs i maj och i 
november utifrån säkerskild checklista. 

Läkemedel- och delegeringsprocessen – Det ska vara en 
säker läkemedels- och delegeringsprocess  

Att samtliga delegeringar är aktuella och uppföljda. 
Uppföljning ska göras minst 2/ år samt vid behov. 
Kunskapstest skall göras 1 ggr / år. 

Minska läkemedelsavvikelser Att minska antalet läkemedelsavvikelser.  
Ha månadsmöten med ansvarig sjuksköterska 
tillsammans med gruppchef och verksamhetschef. Alla 
avvikelser tas upp tillsammans med arbetsgruppen. 

Rapportering av händelser – Vårdskada Att samtliga vårdskador rapporteras. Fortsatt arbete med 
att säkerställa att alla medarbetare kan rutin och 
rapporteringsskyldigheten. . 

Ökat samarbete med Vallentuna kommuns MAS för att 
säkerställa att lokala riktlinjer följs och uppdateras 

Inplanerade samverkansmöten två gånger per år mellan 
Vallentuna kommuns MAS samt verksamhetschefer. 

Extern och intern kvalitetsgranskning av rutiner och 
efterlevnad 

Fortsatt arbete med den regelbundna interna 
granskningen genom egenkontroller, loggkontroller, 
observation av efterledvand av rutiner och 
avvikelsehantering. Utöver detta även minst en gång per 
år ha en extern granskning för att säkerställa kvalitén i 
verksamheterna.  

 
Hela planen för ökad patientsäkerhet läggs i Förbättringsloggen där det går att följa allt 
förbättringsarbete där. 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

Patientsäkerhetsberättelse 

Augustendal Särskilt boende  
 

 

År 2019 
 

 

 

 

 

 

 
Anna Lundstedt  
Biträdande verksamhetschef och HSL-Ansvarig sjuksköterska 
 
Monica Fishburn-Holmberg 
Verksamhetschef 
Mars 2020 
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Sammanfattning 
 

Norlandia Care AB bedriver vård och omsorg på Augustendal särskilt boende genom ett entreprenadavtal med 

Vallentuna kommun. Augustendal består av fyrtio lägenheter fördelat på fem avdelningar, avsedda för demens samt 

somatiskt sjuka. Boendet erbjuder vård och omsorg dygnet runt och ska ge individen möjlighet att bo kvar livet ut. 

Boende som bor och vistas på verksamheten har biståndsbeslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) och den övervägande 

delen av insatser är enligt SoL. 

Patientsäkerhetsarbetet har följts upp löpande i företagets kvalitetssystem, genom egenkontroll och riskbedömning-

ar enligt validerade instrument. Alla händelser som registreras har bearbetats av legitimerad personal i verksamhet-

en under ledningen av verksamhetschefen. I det centrala ledningssystemet finns anvisningar och struktur över hur 

risker bedöms för enskilt boende eller i enskilt hem. Verksamheten kompletterar dessa med egna lokala rutiner som 

till exempel hur uppföljning sker praktiskt i det dagliga arbetet.                                                                                               

De viktigaste resultaten som uppnåtts  

Verksamheten har ett engagerat och öppet ledarskap för att kunna skapa en säkerhetskultur där frågor och förhåll-

ningssätt kring kvalitet, säkerhet och förbättringsarbete genomsyra Augustendal. Verksamheten arbetar med en 

lokal ledningsgrupp där verksamhetschef, biträdande verksamhetschef, sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast 

och samordnare från samtliga avdelningar deltar månadsvis, för att jobba förebyggande och kvalitetssäkert.  

Internrevision har utförts under året, och verksamheten kommer att arbeta mer aktivt i ledningssystemet med 

följsamhet av rutiner. Externa och interna kontroller visar att verksamheten är under utveckling med att arbeta 

preventivt för att undvika uppkomst av trycksår, undernäring, munhälsa. Och kommer så att fortsätta det arbetet 

under 2020, samt att arbeta mer omfattande med de nationella registren. 

Efter uppföljning av livsmedelshantering av kommunen, har verksamheten förbättrad sina rutiner och fått en ökad 

förståelse och kunskap kring sina egna kontroller. 

Kontinuitet i bemanning ser verksamheten som ett viktigt område för att säkerställa vården runt boende med både 

kunskap och trygghet. Verksamheten arbetar fortsatt med att rekrytera kompetent personal och förkorta långa 

arbetspass. 

Riskbedömningar i arbetsmiljön har blivit mer rutinmässiga och därmed har personalen blivit mer mån om sin 

arbetsplats och teamarbetet blivit mer systematiskt. 

Antal fall och läkemedels avvikelser är nästan oförändrad sedan förgående året. Trots det, behöver vi fortsätta 

arbete aktivt att minska dessa och jobba mer förebyggande genom mera riskbedömningar i tidiga stadium. 

Flera omvårdnadspersonal har utbildats i livets slutskede av Svensk Palliativ Centrum. 
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Framåt  

Verksamheten är under fortsatt arbete att implementera fem kvalitetsgrupper (miljö, välbefinnande, Kontaktmanna-

skap, vård, mat/måltid) i enighet med Norlandias kvalitetsgrupper för att öka personalens delaktighet istället för att 

ha de samlade under bara en kvalitetsgrupp.  

Patientsäkerheten är grunden för vår verksamhet och vi strävar efter att hålla oss à jour med kunskap och förbätt-

ringsarbete för att bemöta och bibehålla en god och säker vård i vårt dagliga arbete som tillgodoser varje boendes 

individuella behov under Norlandia Cares regi.  

Övergripande mål och strategier     

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

 Norlandias vision är att ge det bästa möjliga livskvalitet till varje boende. Norlandias värdegrund heter 

CARE och ska genomsyra hela organisationen - Ett gott liv varje dag. 

Kompetent 

Ambitiös 

Respektfull 

Energetik                                                                                                                                              

Augustendal särskilt boende arbetar enligt Patientsäkerhetslagen och det systematiska patientsäkerhetsarbetet 

bedrivs i Norlandias ledningssystem (TQM), vilket fastställer kvalitets - miljö och arbetspolicy. Systemet in-

nefattar riktlinjer och rutiner för händelse hantering och används för att utveckla och förbättra verksamhetens 

kvalitet på ett systematiskt och fortlöpandet sätt i det dygnet runt arbetet. Det innebär att patientsäkerhetsar-

bete bedrivs på alla nivåer i verksamheten och personal använder rutiner som ett levande dokument samt att 

rutiner kontinuerligt ses över och revideras. Preventionsarbete sker dagligen i allt vårdarbete genom ett syste-

matiskt teamarbete där riktlinjer för riskbedömningar följs och därmed risk för skador identifieras i ett tidigt 

skede. 

Verksamhetens fortsatta övergripande mål och strategier som ett led i arbetet för en trygg och säker hälso-och 

sjukvård 2020: 

• Att boende känner sig trygg och säker med deras vård och omsorg 

• Kvalitén ska systematisk utvecklas och säkras. Norlandias kvalitetsgrupper arbetar med utveckling 

och förbättringar månadsvis. 

• Verksamhetens personal ska arbeta enligt de processer och rutiner som ingår i lednings-systemet. Pro-

cesser och rutiner följs upp regelbundet på omvårdnadskonferenser, team-möten och arbetsplatsträffar 

• Att personal medverkar och bidrar till att patientsäkerheten utvecklas och bibehålls. 

• Avvikelser, förbättringsförslag och tillbud i TQM ska rapporteras, utredas, följas upp veckovis och 

sammanställs månadsvis samt kvartalsvis. 

• Alla boende ska ha en korrekt omvårdnadsdokumentation. 

• Alla boende ska ha hälsoplaner upprättade med mål och åtgärder, efter lokaliserade behov som konti-

nuerligt följs upp och revideras. 

• Alla boende ska ha aktuella riskanalyser avseende risk för fall, trycksår, nutrition och munhälsa  
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• Alla boende som samtycker ska registreras i kvalitetsregister såsom Senior Alert, samt BPSD vid de-

mens. 

• Verksamheten ska arbeta aktivt med personlig kompetensutveckling av alla medarbetare 

• Arbeta för en säker läkemedels- och delegeringsprocess 

• Att förhindra smittspridning av vårdrelaterade infektioner genom basala hygienrutiner. 

• Säkerställa att alla boende får extra punktinsatser vid livets slutskede, upprätta hälsoplaner. Alla av-

lidna på boendet registreras i Palliativregistret.                                                                                                                        

• Säkerställa att de boende som är i behov av inkontinensmedel har ett korrekt individuellt utprovat 

skydd. Inkontinensrond vid omvårdnadskonferens månadsvis. 

• Säkerställa och effektivisera samverkan i vårdprocessen genom tydlig mötesstruktur och bra teamar-

bete mellan alla yrkeskategorier. 

Organisation och ansvar 

SFS 2010:659,3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1 

Norlandias VD har ett övergripande ansvar för styrningen av företaget i     Sverige och företagets ledning fast-

ställer kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöpolicy, övergripande mål, beskriver ansvar, säkrar resurser och kompe-

tens samt följer upp och utvärdera målen.  

Stockholms regionchef har ansvaret för att följa upp verksamhetens kvalitetsarbete månadsvis tillsammans 

med Norlandias MAS/ Kvalitetsutvecklare.  

MAS/ Kvalitetsutvecklare ansvarar för att boende får en säker och ändamålsenlig vård, behandling av god 

kvalitet och att det medicinska omhändertagandet tillgodoser kraven på hög patientsäkerhet. 

MAS/Kvalitetsutvecklare utarbetar och beslutar riktlinjer och följer upp att de efterlevs i verksamhetens kvali-

tet och säkerhet. Internrevision gjordes med MAS/Kvalitetsutvecklare under november 2019.Verksamheten 

har använt intern MAS/Kvalitetsutvecklare i olika sammanhang för att säkerställa boendes vård och omsorgs-

behov. Vallentuna kommuns MAS har också uppdrag att bevaka att en god kvalitet upprätthålls samt boendes 

behov av trygghet i vården tillgodoses och har varit delaktig i verksamheten med apoteksgranskning samt råd-

givning i olika ärenden. Ett samverkansmöte med Vallentuna kommuns MAS, verksamhetschef och HSL-

Ansvarig sjuksköterska har skett var 4:e månad, ibland oftare vid behov. 

Verksamhetschefen samt hälso- och sjukvårdsförordningen ansvarar för att verksamheten tillgodoser hög pati-

entsäkerhet, god kvalitet och effektivitet utifrån de krav som ställs för en god och säker vård genom rutiner 

och metoder. Verksamhetschefen har ledningsansvaret och biträdandechef /HSL      ansvarig sjuksköterska har 

det samlade ledningsansvar för patientsäkerhetsarbetet och det löpande ansvaret för att verksamheten uppfyll-

ler riktlinjer enligt uppdragsgivare samt de centrala rutinerna som ingår i Norlandias ledningssystem.                                                                                                                            

Biträdande verksamhetschef, HSL-Ansvarig sjuksköterska ansvarar över att samordna egenkontroller, granska 

HSL journaler, utbilda personal och utveckla patientsäkerhet. Biträdandechef är legitimerad sjuksköterska          

och arbetar mestadels administrativt men har 3 sjuksköterskepass på 3 veckor. Samt ansvarar även för beman-

ningen på Augustendal.  

Verksamhetschefen ansvarar för att legitimerad personal har rätt kompetens, utbildning och personlig utveckl-

ing samt ansvarar att rutiner är kända så att den enskilde ska tillförsäkras en god och säker vård och tillgång 

till väl fungerande utrustning för en säker vård.  

Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal ansvarar för att medverka i det systematiska kvalitetsarbetet utifrån 

sin profession. Legitimerad personal ansvarar för att utföra risk och preventionsbedömningar för respektive 

boende samt ansvarar också för att insatser av hälso-och sjukvård utförs och måluppfyllelse fortlöpande ut-
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värderas. Verksamheten har tjänstgörande sjuksköterskor på plats sju dagar i veckan och avtal med Klara (f.d. 

Care Team AB) sjuksköterskor på jourtid.  

Verksamhetens sjuksköterskor har ensamt HSL ansvaret över verksamheten under sin tjänst och ett nära sam-

arbete med omsorgspersonalen. HSL personal utbildar, handleder och bedömer kompetensfärdigheter av om-

sorgspersonal för delegering och medicinska uppdrag enligt rutin.  

Samverkan för att förebygga vårdskador 

SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 §, 7 kap. 2 § p 3 

Läkarsamverkan -Verksamheten har läkarorganisation Capio Legevisitten som ansvarar för läkarinsatserna 

genom avtal upprättat av Vallentuna kommun. Avtalet reglerar insatsernas omfattning och innehåll avseende 

tillgänglighet, uppföljning av behandlingsinsatser, läkemedelsanvändning och medicinsk vårdplanering. Bo-

ende själv väljer om de vill inskriva sig hos Capio Legevisitten eller behåller sin husläkare men alla boende 

har dock en namngiven ansvarig läkare. Alla inflyttade utan undantag väljer Augustendals ansvariga läkare 

som är specialist inom geriatri och finns i verksamheten en dag per vecka, samt vid behov. Verksamhetens 

läkarorganisation finns att tillgå under jourtid vilket är en stor fördel för verksamheten och den främsta anled-

ningen till att boende väljer den kontakten. 

Varje boende genomgår en läkarbedömning inom 14 dagar efter inflytt och det är sjuksköterskan som förbere-

der den planerade läkarinsatsen. Läkarrond genomförs med tjänstgörande sjuksköterska, omvårdnadspersonal 

som deltar i    ronden veckovis för att få den bästa medicinska bedömningen. Läkaren har också kontakt med 

närstående när behov och önskan finns för kontakt via telefon eller bokade besök på plats. Sjuksköterska har 

ett eget medicinskt ansvar vilket innebär att de självständigt ska kunna bedöma och avgöra när en läkare bör 

rådfrågas eller tillkallas. 

Läkemedelsgenomgång -Läkaren ser över och gör en bedömning efter Phace- 20 resultat tillsammans med 

sjuksköterska i tjänst och boende, gällande läkemedel samt resultat av blodprovstagning. Man utför läkeme-

delsgenomgång en gång per år eller tidigare vid behov. 

Sjukhussamverkan -Tjänstgörande sjuksköterska har ansvarat för att ansvarig läkare alltid kontaktas för be-

dömning om boende behöver vård extern på sjukhus. Under jourtid, är det Klara joursjuksköterska som har 

den befogenheten.  Sjuksköterskan har ansvarat för att ge den mottagande slutenvårdsenheten relevant upp-

lysning. En muntlig rapportering sker alltid över telefon samt till dennes anhörig om så finns. När boende 

lämnar boendet för vård till sjukhus, medföljs denne med en röd mapp som innehåller informationen: Aktuell 

läkemedelslista samt remiss där aktuell status, allergi, läkarfrågeställning och aktuella telefonnummer och 

adresser framgå. Ett-id band med boendes uppgifter sätts på boende innan de lämnar boende enligt rutin.  

Vid utskrivning från sjukhus, har sjuksköterskan kontrollerat att utskrivningsmeddelande innehåller en sam-

manfattning av de medicinska, omvårdnadsmässiga och rehabiliterande insatser som boende fått och de åtgärd 

som ska göras. Då uppgifter har saknats skrivs en avvikelse i kvalitetssystemet TQM, som sedan verksam-

hetschefen meddelar vidare till slutenvården. 

Samverkan med uppdragsgivare - Verksamheten har haft kontinuerlig samverkan med uppdragsgivare där 

man vid behov har följt upp hälso- och sjukvården när det gäller avvikelser, händelser, risker och klagomål. 

Samverkan har fungerat mycket bra.  Journaler har också granskats i samband med uppföljning och uppfö-

rande av genomförandeplaner. Verksamheten har också deltagit i samverkansmöten tillsammans med upp-

dragsgivarens MAS och Capio Legevisitten där gemensamma frågor och åtgärder diskuterats. 

Samverkan med sjuksköterska jourverksamhet - Dagliga överrapporteringar per telefon efter avslutat pass. 

Uppföljning för att försäkra patientsäkerheten i samband med GDPR. Samverkansmöten har införts regelbun-

det, två gånger per år samt med löpande kontakter vid behov.  
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Munhälsobedömning av tandhygienist - Tandvårds uppföljning och behandling sker genom företaget Oral 

Care efter boendes samtycke. Kommunens biståndshandläggare eller sjuksköterskor på boendet, initierar till 

den första kontakten vid inflyttning om boende inte vill behålla sin egen privata tandläkare. 

Hygienrond av vårdhygiensköterska -Utfördes inte under 2019 utan senaste rond var oktober 2016. 

Apoteksgranskning - genomfördes av farmaceut från Apoteket AB och läkemedelshanterings resultat påvisar 

att vissa förbättringar behöver göras, framför allt när det gäller spårbarheten för att säkerställa att en hög pati-

entsäkerhet ska kunna erhållas. Arbetet är påbörjat och kommer ligga som ett viktigt mål 2020 

Internsamverkan - SBAR (Situation, bakgrund, aktuellt tillstånd och rekommendation) har tillämpats i verk-

samheten vid informationsöverföring mellan medarbetares arbetspass i alla yrkeskategorier samt mellan andra 

vårdgivare. Dagliga överrapportering mellan alla pass: dag, kväll, natt. Morgon rapport i verksamheten mån-

dag till fredag 8.30 närvarande är omvårdnadspersonalen på respektive avdelning, sjuksköterska i tjänst,        

biträdande verksamhetschef samt övriga professioner när de är i tjänst. 

Samverkan mellan yrkesgrupperna - legitimerade personal tillsammans med omvårdnadspersonal har utfört 

kontinuerliga uppföljningar utifrån patientens pågående hälso- och sjukvårdsinsatser, aktuella instruktioner 

och ordinationer.  Omvårdnadspersonal tar kontakt med sjuksköterska då behov uppstår hos de boende. Verk-

samheten har regelbundna möten för att öka kvaliteten i verksamheten. Rutin kring hur och när man kontakter 

sjuksköterska i tjänst finns i verksamheten 

En ledningsgrupp, som består av verksamhetschef, biträdande verksamhetschef, tjänstgörande sjuksköterska 

och alla samordnare på respektive avdelning träffas månadsvis för att diskutera aktuella organisatoriska frå-

gor, samverkansfrågor, förbättringar i verksamheten, synpunkter, klagomål och bemanning. Syftet är att för-

bättra och säkerställa kvalité i verksamheten. 

Augustendal arbetar regelbundet med andra team-möten och har en kvalitetsgrupp som består av biträdande 

verksamhetschef som är sammankallande till mötet månadsvis. Närvarande är samordnare från samtliga fem 

avdelningar, även kvalitetsansvarig på natten, skyddsombud, arbetsterapeut, sjuksköterska, fysioterapeut. Må-

let är att skapa ett forum där man systematiskt arbetar med ett ständigt förbättringsarbete samt att identifiera 

och bearbeta kvalitetsbrister. Som underlag används planerad agenda för mötet samt avvikelserapporter i 

TQM. Statistik över samtliga händelser presenteras vid kvalitets möten.   

Legitimerad personal - utför riskbedömningar med hjälp av bedömningsinstrument gällande fall, nutrition, sår 

och munhälsa och inkontinens. Verksamheten behöver arbeta mer aktivt under 2020 med riskanalyser och 

handlingsplaner enligt PDSA-cykeln, samt målen följs upp och utvärderas.  

Vid inskrivningar kartlägger verksamheten möjliga risker och dessa kommuniceras mellan personalgrupperna 

och avdelningar. När bedömningar visar risk för fall, trycksår och/eller malnutrition, behandlas och hanteras 

dessa   risker omedelbart samt vid team-möten på respektive avdelning. 

Verksamhetens arbetsterapeut och fysioterapeut ansvarar och samverkar med rehabiliteringsinsatser, instrukt-

ioner samt ordinationer och dessa följs upp på team-möten. Utöver det utförs ADL bedömningar, förflytt-

ningsteknik, hjälpmedelsutprovningar samt uppföljning av serviceavtal med service leverantörer för boendes 

medicinsk hjälpmedel såsom säng, tak- och mobil-lyft. Arbetsterapeuten har sett till att erforderlig service har 

gjorts enligt föreskrifter. 
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Patienters och närståendes delaktighet   

 SFS 2010:659 3 kap. 4 §     

Varje boende har en omvårdnadsansvarig sjuksköterska och kontaktperson tilldelas som tillsammans har det 

direkta informationsansvaret till boende och dess närstående. Verksamheten har en välkomstmapp med kon-

taktuppgifter, beskrivning av verksamheten och vad man ska tänka på när man flytta in. Verksamheten erbju-

der ankomstsamtal inom 14 dagar efter inflytt där närstående och boende bjuds in att delta i planeringen av 

omvårdnaden och en individuell vårdplanering skapas. Boende och dess anhöriga uppmuntras att delta aktivt i 

besluten så att omsorgen och vården sker i samråd eftersom medverkan är en viktig del av verksamhetens ar-

bete kring patientsäkerhet. Anhörigas tillgänglighet dokumenteras i patientjournalen efter samtycke och öns-

kemål. De närstående erbjuds enskilda samtal med sjuksköterska och/eller läkare under sjukdomstid och efter-

levnadssamtal.                                                        

Augustendal arbetar med nollvision enligt Socialstyrelsens föreskrifter kring tvång och begränsningar. HSL 

personal i samarbete med omvårdnadspersonalen arbetar med det i samråd med boende och i samtal vid behov 

med dess närstående.                                                                                                                      

Närstående har erbjudits vid flera tillfällen att skapa ett anhörigråd men intresset har inte varit tillräckligt för 

att forma en grupp. Samverkan med boende och närstående sker mest i den dagliga omvårdnaden. Alla boende 

har en personligt utsedd kontaktperson som har kontakt med närstående och godeman för att följa upp vården.  

Verksamheten bjuder in till anhörigträff, 1 gång per termin framförallt för att samtala kring verksamhetens 

mål och planering, samt att hur det är att vara närstående och övriga frågor.  Syftet är att skapa en transparens 

och väl fungerande samarbete med anhöriga och öka därmed deras delaktighet. Det är god anslutning kring 

dessa möten. 

I samarbete med Vallentuna kommun, finns det utbildade anhörigambassadör på varje avdelning och persona-

len har blivit mer engagerad i uppföljningar med anhöriga i samband med sitt kontaktmannaskap. 

Verksamhetschef skriver informationsbrev regelbundet om pågående planeringar och annat av intresse till 

närstående, boende och godeman. Vid viktiga förändringar eller akuta händelser mejlas informationen till när-

stående och godeman omgående och information lämnas på alla avdelningar för boende att ta del av.  

Ordinarie medarbetare finns alltid till hands hos den boende samt för deras närstående vid vård i livets slut. 

Anhöriga erbjuds alltid att kunna finnas på plats enligt önskemål, dygnet runt.  

Verksamheten har avsatt telefontid med biträdande verksamhetschef för anhöriga måndag till fredag.  

Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet  

SFS 2010:659, 6 kap. 4 § och SOSFS 7 kap. 2 § p 5  

Hälso- och sjukvårdspersonalen rapporterar händelser som medfört eller kunnat medföra en vård-skada, i en-

lighet med de riktlinjer för avvikelsehantering som finns i Norlandias ledningssystem. Hälso- och sjukvårds-

personal ansvarar för att bedöma och handlägga eventuella avvikelser och samråda med verksamhetschef och 

biträdande verksamhetschef. Alla händelserapporter följs upp.                                                                                                                           

Allvarliga avvikelser rapporteras enligt riktlinjer till Vallentuna kommuns MAS och uppdragsgivare, Nor-

landias MAS/Kvalitetsutvecklare och Regionchef.  Personalen har kunskap om att arbeta proaktivt för att 

undvika en vård-skada. Vid anställning får nyanställda samt studenter information avseende sin anmälnings-

skyldighet och utbildning av innebörden av Lex Sarah och Lex Maria. Dessutom görs årligen utbildning om 
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detta med all personal på ett APT. Alla medarbetare har tillgång till Norlandias ledningssystem genom en 

egen personlig inloggning. Avvikelsehantering sker vanligtvis veckovis tillsammans med verksamhetschef, 

biträdande verksamhetschef, sjuksköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut för att tillgodose en god kvalitet 

samt ökad medvetenhet och kunskap i verksamheten. Avvikelser, tillbud och förbättringsförslag av individuell 

karaktär behandlas på flera sätt både på avdelningsmöten, diverse team-möten och kvalitéts-möten. Rehabper-

sonal kopplas till alla fall incidenter och är process ansvariga för dessa med preventiva åtgärder och hjälpme-

del.  

En orsaksanalys skrivs för varje avvikelse, tillbud eller förbättringsförslag i TQM, följd av en åtgärd för att 

förebygga risk för att liknande händelsen sker igen. Genom att utreda händelseförloppet och vilka faktorer 

som påverkat händelsen, har verksamheten skapat ett väl fungerande underlag för förbättringsåtgärder. Åter-

rapport och uppföljning av det inträffade, och hur det åtgärdats sker till medarbetare och andra berörda på 

flera sätt i verksamheten genom olika team och avdelningsmöten.  

Klagomål och synpunkter 

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

Norlandia Care har processer och riktlinjer i ledningssystemet för synpunkter och klagomål som ett led i före-

tagets kvalitets och förbättringsarbete. Återkoppling till berörda hanteras snarast möjligt. Verksamhetschefen 

följer upp den som inlämnat synpunkter eller klagomål med syfte att få klarhet i vad som hänt eller inte funge-

rat och att tillse att lämpliga åtgärder vidtagits. Om behov har funnits, har verksamhetschefen ordnat uppfölj-

ningssamtal. Samtliga klagomål och synpunkter sammanställts och gås igenom med berörd enhet och/eller 

personal. Det rapporteras även månadsvis av verksamhetschefen i en rutin i verksamhetenen sen tidigare. Om 

klagomålet har bedömts som allvarligt, har det rapporterats direkt till överordnad chef, MAS/ kvalitets utveck-

lare inom Norlandia Care samt Vallentuna kommun. Positiva synpunkter lyfts förstås i verksamheten till de 

berörda. 

Vårt mål är att boende, närstående och personalen ska känna att de kan komma med synpunkter, kritik och klago-

mål och även ha möjlighet att göra detta anonymt. Vid inflyttning informeras de boende och deras närstående om 

synpunktshanteringen. Kontinuerlig återkoppling med anhöriga och boendes klagomål, synpunkter och händelser 

av olika art, har varit ett led att förbättra kvalitén genom att förändra och förbättra verksamhetens rutiner.  

Egenkontroll 

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

Verksamheten arbetar med ett flertal checklistor i enighet med Norlandias rutiner som finns i ledningssyste-

met, TQM, samt efter uppdragsgivarens riktlinjer. Egenkontroller blir på det sättet systematiskt för att utvär-

dera kvalitets-och säkerhetsarbete samt ett sätt att finna förbättringsområden och tillförsäkra patienten en god 

och säker vård. Mätning av andelen genomförda riskbedömningar för fall, sår, undernäring, trycksår, antibio-

tikaanvändning och begränsningsåtgärder en gång i månaden.  

Resultat blir underlag för diskussion på HSL möten, kvalitets möten, APT och omvårdnadskonferenser som 

Norlandias Mas/Kvalitetsutvecklare kan ta del av. Verksamheten har också upprättad egenkontroll rutiner som 

tillämpas som förbättringar för att säkerställa patientsäkerhet. Till exempel två nyanställda på samma pass och 

avdelning. (Verksamheten har två omvårdnadspersonal per dag och kvällspass.) 

Avvikelsehantering – alla avvikelser som uppstår i vardagen, skall dokumenteras. I omedelbar anslutning till 

händelsen och beslut fattas om akuta åtgärder för att hantera händelsen. Identifierade risker bedöms på en all-

varlighetsgrad mellan låg, medium och hög och därmed sannolikheten att det ska inträffa igen och vilka kon-
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sekvenser eller risker finns för individen och/eller verksamheten. Avvikelsehanteringen sker även månadsvis i 

ett förbättrings syfte 

Händelseförloppet beskrivs i en händelsekedja. Fakta, åtgärdsförslag samt                                                     

orsaksanalys samlas in från olika professioner kring händelsen för att informationen sak bli så utförlig som 

möjligt. På det viset, när man har identifierat risker, kan man jobba förebyggande och målet är att ständigt 

förbättra verksamhetens rutiner och förebygga orsaker till händelser. 

Verksamheten jobbar regelbundet med avvikelser för att säkerställa kvaliteten och jobba förebyggande. 

Riskområden i kvalitetssystemet är uppdelat efter: hygien, medicinering, fall, nutrition, mun och tandhälso-

vård, livet i slutskede, dokumentation, kommunikation, medicinskt hjälpmedel, nyanställning och, trygghet och 

säkerhet. 

Dokumentation- Verksamheten säkerställer att journaler är endast åtkomliga för personalen som har behörig-

het till journalen och avdelning. HSL-Ansvarig granskar fem HSL journaler månadsvis och Sol journaler 

granskas av verksamhetschef. Det följs via dokument så att man säkert vet vilka journaler som är granskade 

och vem som är ansvarig för dokumentationen. Loggkontroll av personalen har också gjorts genom stickkon-

troller av verksamhetschefen och biträdande verksamhetschef. Omvårdnadspersonalen upprättar en genomfö-

randeplan inom två veckor från inflyttning och den uppdateras två gånger per år eller vid behov vid ändringar. 

Dokumentation i SoL är baserad på IBIC modellen, individens behov i centrum utifrån ICF. 

Riskbedömning – sker på olika nivåer och i olika sammanhäng. Omvårdnadsansvarig sjuksköterska gör en 

systematisk preventionsbedömning gällande fallrisk (DFRI), nutrition (MNA), trycksår (Norton) samt            

munhälsa (ROAG) inom en vecka efter ankomst.   

Vid livets slutskede görs smärtskattning enligt Abbey Pain scale. Verksamheten ska upprätta hälsoplaner gäl-

lande smärta, andning, samt oro och kommer arbeta mera aktivt med hälsoplaner under 2020.                                                                

Register - sjuksköterskor och flera omvårdnadspersonal i verksamheten är utbildad i BPSD metoden men har 

man inte kommit igång aktivt med regiistering av skattningar. Det palliativregistret används och redovisas 

löpande och Senior Alert kommer arbetas i större utsträckning framöver. 

Munhälsa - alla boende är registrerade hos Oral Care och får munhälsobedömning vid inflyttning samt årlig-

en eller vid behov efter riskbedömning. 

Nutrition - Boendes vikt kontrolleras vid inflyttning och månadsvis sedan görs uppföljningar efter riskbe-

dömning enligt MNA för att bedöma patientens nutritionsstatus. Hälsoplan upprättas vid risk för undernäring, 

som följs upp och revideras vid behov.                                                                                          

Nattfasta har skett tre gånger under året, nya riktlinjer har kommit för 2020, då man mäter nattfastan 2 gånger 

per år. Det rekommenderade maximala mellanrummet mellan mål, av elva timmar, har hållits för samtliga 

boende. Sjuksköterskan har inhämtat information om patientens aptit och matvanor, munhålans kondition och 

funktionsförmåga som har kunnat inverka på patientens möjlighet att äta. Beroende på poängsättningen från 

MNA, har olika åtgärder satts in. Täta uppföljning löpande då risk för undernäring föreligger. 

Hygien - Sjuksköterskor har huvudansvar för vårdhygien och egenkontroll utförs gällande förutsättningar och 

följsamhet av basala hygienrutiner. All nyanställd personal genomför en web-utbildning för basala hygien och 

personalen gör självskattning årligen. Sjuksköterskan har genomfört hygienrond i verksamheten u/a. 

Läkemedelshantering - styrs genom styrande dokument med tydliga rutiner avsett för: ordination, rekvisition, 

iordningsställande, administrering, narkotika klassade läkemedel, kassation, rekvisition förvaring och kvalitetsupp-

följning av läkemedel. Känd eller misstänkt överkänslighet finns dokumenterat i boendes HSL-journal och ses tyd-



                                                                                                                                       

11 
 

ligt med ett varningstecken. Augustendal arbetar efter Vallentuna kommuns signeringslista som tydliggör hur lä-

kemedel ska administreras: rätt person, rätt dos, rätt tillfälle, rätt sätt. Läkemedelsgenomgångar genomförs till-

sammans med läkare och sjuksköterska årligen samt vid behov enligt Capio Legevissittens riktlinjer (Phase 20-

skattningsskala för möjliga läkemedelsrelaterade biverkningar).         

Sjuksköterska kontrollerar APO Dos vid leverans och delar dosett vid behov och signerar på signerings lista 

vid utlämning till boendes låsta medicinskåp i boendes lägenhet. Aktuell omvårdnadspersonal för delegering 

gör Demens Centrums web-utbildningen ´´Jobba säkert med läkemedel’’ tillsammans med delegerings ansva-

rig 1 gång / år samt uppföljning efter 6 månader för att kvalités säkra läkemedelshanteringen i enighet med 

Vallentuna kommuns riktlinjer att jobba säkert med läkemedel.  

Fall - En riskanalys görs inom 14 dagar, på varje boende vid inflyttning enligt Downton Fall Risk Index av 

omvårdnadsansvarig sjuksköterska. En fallrapport görs vid varje händelse av fall, och analyseras för att identi-

fiera ett eventuellt fallmönster. Rehabpersonal har kopplats in vid varje fallrapport. Olika preventiva åtgärder 

har gjorts under året och hjälpmedlet är alltid individuellt anpassad.  

Begränsningsskyddsåtgärder - samtycke till begränsningsåtgärder såsom (trygghetslarm, rörelselarm, grin-

dar, dörrar stängda, inkontinenshjälpmedel mm) ska alltid finnas dokumenterad i patientjournalen under bo-

ende information/samtycke. HSL personal informerar, stöttar, samarbetar med omvårdnadspersonalen och all 

personal ombeds att göra web-baserad utbildning i Nollvision årligen. 

Trycksår - antal och grad har redovisats månadsvis av HSL-Ansvarig och verksamheten har haft väldigt få 

trycksår och ingen har bedömts mer än klass två på skalen. 

Förändrad vårdbehov - vid livets slut skede och ökad vårdtyngd har extra bemanning satts in med i första 

hand ordinariepersonal och schemat har anpassats mer tidsmässigt.  

Medicintekniska produkter - sammanställas, kalibreras och besiktigas enligt rutin och fler produkter har 

kasserats under året och nya köpts in. 

Livsmedelshygien - varje avdelning genomför egen kontroll av livsmedelshygien. Sedan i höstas efter oan-

mäld kontroll av Miljö och Hälso inspektion från kommunen, har rutinerna förbättrats. Det gäller framförallt, 

temperaturkontroll på livsmedel vid leverans och vid servering som utförs av omvårdnadspersonal som var 

bristfällig. Temperaturkontroll av kyl, frys och diskmaskin genomförs regelbundet. Rengöring av vitvaror görs 

veckovis och det kommer fortsättningsvis arbetas mer aktivt i verksamheten under 2020 då det finns nya 

Livsmedelspärmar upprättade på varje avdelning och ökad kunskap.  

Brandskyddsarbete - verksamheten har förnyat sin SBA pärm och brandsäkerhet görs med alla medarbetare 

med kunskapsinventering. Verksamheten har ett brandskyddsombud som utför en brandrond månadsvis och 

rapporterar till verksamhetschef. Hemsö fastigheten ansvarar för kvartalsvis test av brandlarm. Verksamheten 

har också haft branduppföljning med Storstockholms brandförsvar som genomfört platsbesök för kontroll och 

bedömning av brandskyddsarbetet. Verksamhetens brandskyddsarbete bedöms bedrivas på en skälig nivå och 

upprätthålls på ett systematiskt sätt. Presto AB anlitats för service och underhåll och sett över alla brandskydd. 

Hemsö, fastighetsägare har också utfört SBA förbättringar och säkerställt sin kontroll av larmloggning. Låst 

brandskåp finns på varje avdelning, med brandsläckare. 

Trygghetslarm - loggkontroll görs styckvis i samband med avvikelser. Kontroll av trygghetslarm ska göras 

dagligen av omvårdnadspersonal enligt lokalrutin.                                                                                                                         

Övrigt- verksamheten har haft kvalitetstillsyn/ internrevision av Norlandias MAS/Kvalitetsutvecklare som 

rutin för uppföljning av hur riktlinjer, rutiner tillämpas i verksamheten. Utifrån granskningen, upprättades av-

vikelser och handlingsplan som verksamheten arbetar aktivt med under 2020. 
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PROCESS - Åtgärder för att öka patientsäkerheten                                                           

SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 2  

Riskbedömningar för fall, undernäring och trycksår genomförts framförallt i Safedoc journalsystemet. Även 

registreringar i Senior Alert efter boendes samtycke kommer verksamheten att arbeta aktivt med 2020. 

Mätning av andelen systematiskt genomförda läkemedelsgenomgångar utförts. Registreras månadsvis i må-

nadsrapport. Alla boende ska under året genomgå en läkemedelsgenomgång samt Pace-20 enl. riktlinjer att 

följa. Verksamheten arbetar aktivt med att minska andelen läkemedel för de äldre. 

Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering har genomförts. Även där kommer man arbeta aktivt med vissa 

förbättringar under 2020 

Arbete utifrån BPSD behöver utvecklas mera inom verksamheten. 

Registrering av avliden görs i Svenska Palliativregistret.  

Brytpunktsamtal i livets slutskede för att förbättra vården i livets slut skede har genomförts när boende och 

efterlevande så önskar. 

Sammanställning av infektionsregistrering genomförs månadsvis. 

Vårdhygien förbättringar med användning av handskar har minskat och användning av hand-sprit före och 

efter vårdtagare nära arbete har förbättrats. Regelbundna observationer av Basal hygien görs i verksamheten. 

Verksamheten har olika team-möten runt patienterna månadsvis och också med nattpersonal. 

Kompetensutveckling utifrån identifierade behov. 

 

Riskanalys  

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

På Augustendal utförs olika riskanalyser utifrån patientsäkerhet och arbetsmiljö för varje boende och nya 

ställningstagande görs vid ändringar i boendes hälsostatus. Verksamhetschefen ansvarar för att en riskanalys 

genomförs där olika riskfaktorer kartläggas utifrån riskfaktorer i verksamheten och även vid förändringar av 

organisationen. Verksamheten identifierar fortlöpande riskområden genom händelserapporter och hanteringen 

av dessa ligger till grund för verksamhetens arbete med patientsäkerhetsarbete. Genom ett aktivt förbättrings-

arbete, arbetar verksamheten med riskbedömningar fortlöpande för att förebygga en risk att händelser skulle 

inträffa som kan medföra brister i verksamhetens kvalitet.   

Riskanalys görs även i samband med rapportering av en avvikelse i Norlandias ledningssystem TQM och be-

döms utifrån allvarlighetsgrad och sannolikheten för upprepning. Beroende på vilken karaktär av avvikelser 

det är, är sådana frågor som personalen ska tänka på när de registrerar en händelse. Miljön, tid på dygnet, är 

det en upprepad händelse, hade boende rätt hjälpmedel etc. Verksamheten arbetar aktivt med att skapa en 

medvetenhet hos sin personal för att arbeta förbyggande och identifiera bakomliggande orsaker. 

Omvårdnadsansvarig sjuksköterska utför riskbedömning för utvecklande av trycksår, nutritionsproblem och 

fall inom fjorton dagar efter inflyttning. Det görs även inkontinensutredning och bedömning av trygghetslarm 

inom denna tid. Kvalitetsbedömningsregister såsom Senior Alert, Palliativa registret och BPSD registret ska 
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användas för att främja den boendes hälsa och minskar risker för den enskilde och verksamheten. När en risk 

uppmärksammats, görs en riskbedömning, och hälsoplan ska upprättas omgående, som sedan följs upp. Om 

det inträffat flera incidenter rörande en och samma boende, sammanställa verksamheten fakta och få en full-

komlig bild av händelserna genom granskning av journaler, samtal med boende och personalen. 

Riskbedömningar enskild hem - riskanalyser upprättats för alla boende vid inflytt och uppdateras vid ändring-

ar. Rehabteam är delaktiga med omvårdnadspersonal och avdelningsansvarig sjuksköterska. 

Trygghet och säkerhet - risker identifieras genom bland annat systematiskt brandskyddsarbete samt uppfölj-

ning av tillbud och händelser.  

Utredning av händelser – vårdskador  

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

Under 2019, har inga allvarliga vårdskador skett. 

Informationssäkerhet 

HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1§ 

Norlandia har en IT policy och en informationssäkerhetspolicy som beskriver de regler och rutiner kring in-

formation som gäller alla medarbetare inom Norlandia. All informationsöverföring gällande personliga upp-

gifter är anpassad efter GDPR bestämmelser och Norlandia jobbar aktivt för att säkerställa och minimera risk 

gällande informationssäkerheten. Samtycke inhämtas vid inskrivning från boende och dokumenteras i HSL-

journalen. Boendes personuppgifter lämnas endast vidare med ett särskilt syfte till vårdgivare och/eller upp-

dragsgivare. Internt lämnas inte fullständiga personuppgifter synliga för obehöriga. Norlandia har styrande 

dokument för informationshantering och journalföring i hälso-och sjukvården.  

Varje medarbetare får personlig inloggning och lösenord i datajournalsystemet, Safedoc och vid lång ledighet 

eller avslut, inaktiveras de i systemet. 

Egenkontroll och loggkontroll i verksamhetens journalsystem görs av verksamhetschef samt biträdande verk-

samhetschef och användare behörighet begränsas i Safedoc. Tillgång till boendes journal är begränsad till den 

avdelning personalen jobbar på och studenter får inte tillgång till journalsystemet.  

SoL och HSL dokumentation granskas månadsvis på ett systematiskt sätt.  

För att säkra informationssäkerhet, finns det datablad på varje avdelning som ska användas vid till exempel 

strömavbrott eller om internet är ur funktion. 
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RESULTAT OCH ANALYS 

SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3  

Egenkontroll samt fortsatta mål i verksamheten 

Mål Strategi Åtgärd Resultat Analys 

Säkerställa att alla 

avvikelser, tillbud, 

förbättringsförslag 

registreras 

Att alla medarbetare 

känner till och kan 

rapportera händelser 

enligt rutiner och 

riktlinjer 

Samtala kring på olika 

forum såsom led-

ningsmöte, APT, och 

kvalitets möten regel-

bundet. 

Uppdatering av utbildning 

i TQM. 

Alla anställda får inlogg 

som uppdateras vid behov. 

Avvikelsehantering med 

olika professioner regel-

bundet- veckovis. 

 

Antal registrerade 

händelser ökade 

endast marginellt 

2019 jämfört med 

förgående åren. 

Delaktighet i dessa 

möten även med 

omvårdnadspersonal 

i tjänst. 

 

En medvetenhet och förståelse hos personalen 

men personalen behöver bli bättre på att registrera 

avvikelser. 

 

Att utföra en säker 

hälsovård med god 

kvalité 

Kompetensutveckling 

av samtliga           

professioner 

Intern granskning årligen 

av 

MAS/Kvalitetsutvecklare 

 

Verksamheten kom-

mer att arbeta mer 

aktivt med olika 

punktinsatser som 

identifierades vid 

granskning. 

Nya rutiner skapas och förbättras. 

 

Att samtliga boende 

ska ha en aktuell risk-

bedömning 

Registrerar bedöm-

ningsinstrument i 

Safedoc och Senior 

Alert och andra styr-

dokument 

Granskning i Safedoc och 

Senior Alert. 

 

Mindre boende 

registeringar i Senior 

Alert  

Resultat påvisar att verksamheten måste bli bättre 

på att registrera i  Senior Alert samt att följa upp 

det.   

 

Att identifiera nutrit-

ionsstatus och före-

bygga undernäring 

Mini Nutritional  

Assessment 

Viktkontroll, och BMI vid 

inflytt. 

Fortsatta viktkontroller 

månadsvis 

En återkommande punkt 

på varje OVK 2020 

Nattfaste mätning                     

enl. årshjulet 

 

Assistans med mål-

tider 

God följsamhet 

 

MNA poäng 

Månadsuppföljningar enl. rutin 

 

Basala hygien följsam-

het 

Rutiner och riktlinjer Nyanställda får informat-

ion och handledning 

Egen kontroll samt kun-

skapsprov 

Material och produkter 

finns tillgängliga 

God följsamhet. 

Ingen avdelning har 

stängts pga. smitta. 

Ett ständigt pågående arbete med nya anställda 

samt övriga personalen. Personalen ska genomgå 

kontroller årligen. 
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Förebygga vårdrelate-

rade infektioner i verk-

samheten 

Kompetensutveckling 

Återkommande på  

Kvalitetsmöten, OVK 

månadsvis     

Separat tvättmaskin finns 

för personalens kläder som 

jobbar med känd smitta. 

 

God följsesamhet Samarbete med vårdhygien Stockholm, MAS. 

 

Nollvision Självbestämmande. 

Samtycke på begräns-

ningsåtgärder. 

Dagliga uppföljningar. 

Samt säker         

dokumentation fortlö-

pande. 

Ingen ska kränkas  

All personal gör web-

utbildning årligen 

Samtal med boende och 

dess anhöriga  

Arbetet kring Nollvision 

kommer att arbetas aktivt 

med 2020 

Medvetenhet och god 

följsamhet 

Trygghet  

En ökad medvetenhet  

Utbildning 

 

 Dokumentation Att skriva enligt ICF 

En tillräcklig och 

väsentlig                     

dokumentation 

 

All personal får inlogg 

förutom studenter.  

Kompetensutveckling 

En ökad användning 

av journalsystem i 

verksamheten 

Logg kontroller 

månadsvis, för att 

lokalisera brister 

Regelbunden åter-

koppling 

Utbildning vid behov. 

 Logg kontroll HSL 

 Logg kontroll SoL  

Månadsvis  

Kontrollera och be-

gränsa behörighet  

HSL ansvarig 

Verksamhetschef 

Godkänd doku-

mentation   

Säker dokumentat-

ion.  

Inget intrång  

 

Säkerställa kommuni-

kation och informat-

ions-överföring 

SBAR modellen  Kompetensutveckling 

Morgon rapport 8.30 med 

omvårdnadspersonal på 

respektive avdelning, SSK 

i tjänst, biträdande VC 

samt andra professioner i 

tjänst. 

 

Bättre muntliga 

överrapporteringar. 

Kvalitetssäker vård 

Bättre samarbete 

mellan avdelningar 

och kännedom. 

 

Rutinerna fungerar bra 

Bemanning på ett 

hanterbart sätt för att 

minska arbetsbelast-

ning 

Rätt person med rätt 

kompetens 

Följsamhet av arbets-

tidsregler 

Dagblad med alla pass 

finns i en bemanningspärm 

samt personalen kan se 

sina pass på datorn/telefon 

i bemanningssystemet. 

Veckovis rapportering av 

arbetade timmar 

Dubbelpass behöver 

minskats i verksam-

heten. 

Personalen är kopp-

lad till framförallt en 

avd. 

Personal schemanlägga sina tider  

Lojal personal 

Delegering Kontroll och ansvar 

för delegering efter 

jan 2020 endast med 

biträdande VC 

 

Web-utbildning tillsam-

mans med delegerings 

ansvarig SSK 

För att säkerställa        

kvalitén och förståelsen för 

uppdraget.2 ggr / år. 

Uppföljning var 6:e månad 

 

Verksamheten har 

bemannats bättre 

med icke delegerade 

personer på samma 

pass.                              

Ett fortlöpande ar-

bete 

Ansvarsfullt uppdrag de som har delegering 

Mindre läkemedels avvikelser med fast anställda 
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Avvikelser 

Under året har 238 händelser (avvikelser, förbättringsförslag och tillbud) registrerats i TQM inom samtliga 

processer. Det är en ökning med 20%, dvs 39 mera registrerade avvikelser från förra året 2018 som kan tolkas 

på olika sätt. Är det en ökning av avvikelser i verksamheten eller har personalen blivit bättre på att skriva 

avvikelser än året innan. (Fig.1) Verksamheten försöker öka personalens medvetenhet på olika möten till att 

skriva avvikelser, förbättringsförslag och tillbud med anledning av att hela tiden sträva framåt i 

kvalitetsarbetet. Fler egenkontroller har skapats och internuppföljningar under november har bidragit till att 

fler registrerade händelser skedde då (antalet registreringar som hänger ihop med egenkontroll var 21st 

november 2019). Verksamheten hade också problem med ventilationen under hösten som också resulterade i 

flera tillbud under hösten. Ventilationsproblematiken har varit ett ämne för diskussion med både kommunen 

och Hemsö under en längre tid. Sommaren hade lägre händelserapporteringar som kan vara kopplad till att fler 

fast personal var på plats, jämfört med sommaren 2018, och bemanningen planerades så att nyanställda inte 

arbetade på samma avdelning tillsammans samtidigt för att öka patientsäkerheten. (Fig.1) 

 

Förebygga fall Riskbedömning vid 

inflytt i team inom två 

veckor efter inflytt. 

Rehab för bedömning och 

kopplas till alla fall i 

TQM. 

Aktivt arbete gällande 

hälsoplaner 2020 

Larmkontroller trygghets-

larm dagligen 

Andra larm log kontroll 

regelbundet enl. rutin 

Årliga läkemedelsgenom-

gångar av ansvarig läkare,  

Förebygga antal fall 

Ökad medvetenhet 

och teamarbete 

 

Larmets                    

tillgänglighet  

Ökad medvetenhet 

 

 

 

 

 

Demenskunskap med 

personalen 

BPSD skattning Be-

mötande som ämne på 

olika möten 

Registrering i 

BPSD.Behöver utvecklas 

under 2020 

Få registreringar BPDS kan göras med alla boende                                 

med demens-sjukdom samt                                                

kognitiv svikt 

Ökad kompetens och 

kunskap gällande vård 

i livets slut 

Rutiner och riktlinjer  

Använd det palliativa 

registret Aktivt skriver                  

hälsoplaner, fortsatt-

arbete 2020 

 

Kompetensutveckling i 

personalgruppen så att alla 

har gått utbildning inom 

palliativomsorg 

 

Utbildning av USK  

Palliativ registret 

behöver användas 

bättre 

Flera omvårdnadspersonal gick utbildning i pallia-

tivvård. 
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Händelsetyp visar 79% av alla registrerade händelser är avvikelser, 5% förbättringsförslag och 16 % tillbud. 

Trots att verksamheten har ett stort fokus på förebyggande åtgärder och arbetar aktivt med förbättringsförslag, 

dokumenterades dessa inte i stor utsträckning. Allvarlighetsgraden på avvikelser ligger till stor del på medium 

och 0 händelser bedömdes vara allvarliga som inneburit Lex Sarah eller Lex Maria utredningar. (Fig.2) 

 

Trender 

Sett över tid sedan verksamheten använt samma kvalitetssystem, ser man en ökning av antal rapporterade 

händelser men det är verksamhetens bedömning att den är relaterad till riskmedvetenhet bland personalen och 

kunskap kring våra processer än att antalet verkliga händelser ökat. (Fig.3) Trots det, kommer verksamheten 

jobba ännu mera med personalen för att öka händelserapporteringar. Genom verksamhetens egna månadsupp-

följningar ser man att förekomsten av trycksår är mycket låg och antibiotika behandlade infektioner har oftast 

varit relaterade till urinvägsinfektioner, övre luftvägsinfektioner eller venöst sår relaterade till hälsodiagnos. 

Verksamhet har fortsatt stort fokus på egenkontroller.  

 

Fall  

Förekomsten av frakturer orsakat av fall är fortsatt låg som är mycket positiv jämfört med året innan, dvs 2 

fall resulterade i frakturer och månadensöversikten på diagrammet visar resultat på antal fall 2018 gentemot 

2019. Antal fall, 83st har ökat med ett registrerade fall (1%) och de flesta fall skedde under första halvåret. 

Detta är koncentrerat till ett fåtal patienter. Som förebyggande åtgärd och för att höja kvalitén för alla patien-

ter, ska åtgärd till riskbedömningar följas upp med tätare mellanrum och mer gång och balansträning utförs av 

fysioterapeut 2020. (Fig.4).  
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         Läkemedel 

 

Relaterade läkemedelsavvikleser i verksamheten har minskat med en avvikelse jämfört med 2018. Arbetet     

fortskrider med säker delegering och information till alla medarbetare med delegering att rapportera till 

sjuksköterska i tjänst när avvikelse i läkemedelhanteringen upptäcks. Verksamheten drog in två delegeringar 

under året varav en var relaterad till fel administering där örondroppar förväxlats för ögondroppar. De flesta 

avvikelserna beror på att patientens dosering uteblev. Sjuksköterskan uppmannar personalen att alltid räkna 

tabletterna i dospåsan och kontrollera doseringen av läkemedel som administeras ur originalförpackning mot 

aktuell Läkemedelslista innan administering. Precis som föregående år, har antal läkemedelsavvikleser under 

juni-juli visat positiva effekter på verksamhetens rutiner, vilket berodde på fler fast personal jobbade under 

sommaren och inte alla sommar vikarier hade delegering.(Fig.5) 

 

 

Svenska palliativregistret 

Alla boende som avlidit på boendet Augustendal har registrerats och kvalitetsindikatorerna visar bra resultat 

på mål-värden såsom trycksår, ordination för ångest och smärtlindring men inte på munhälsobedömning eller 

smärtskattning, den sista levnadsveckan. Detta är direkt korrelaterad till att ett par patienter som avled inte var 

väntade dödsfall. Verksamheten följer en palliativ ordination av ansvarig läkare och brytpunktsantal erbjuds 

alltid till närstående, enl. önskemål. Ordinarie personal sitter VAK hos boende i det palliativa skedet, dödsö-

gonblicket vid önskemål och dialog med närstående. (Fig.6) 

 

Nutrition 

Risk för undernäring görs vid inskrivning och risk för undernäring identifieras med olika framtagna skalor. 

Viktkontroller följs upp månadsvis och där patient haft risk för undernäring, har individuellt anpassande be-

handlings nutritionsåtgärder sätts in. Omvårdnadspersonalen har också blivit mer delaktiga i rapporteringar till 

sjuksköterska om patientens eventuella ät problem. Verksamheten arbetar med att skapa också bra förutsätt-

ningar vid en måltidsmiljö. 
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Klagomål och synpunkter  

Inga klagomål har inkommit via IVO eller patientnämnden. Under året har det kommit ett fåtal olika 

synpunkter och klagomål varav alla tillhörde SoL. Samtliga hanterades av verksamhetschefen, oftast i 

samverkan med verksamhetens ledningsgrupp och med fortlöpande återkoppling till boende samt deras 

närstående och berörda personal.  Om klagomålen skulle vara av allvarlig karaktär, rapporterades det direkt 

till överordnad chef, MAS/ kvalitets utvecklare inom Norlandia Care samt uppdragsgivare.  

Socialstyrelsens Brukarundersökning för 2019 visar att 72% gentemot rikets 47% berörda vet vart de ska vända sig 

för att framföra synpunkter eller klagomål. Verksamheten har jobbat aktivt med att informera boende och anhöriga 

vart de ska vända sig genom upprepande information på månadsinformationsbrev som ett förbättringsområde.  

Riskanalys 

Verksamheten arbetar aktivt med att säkerställa en hälsofrämjande arbetsplats som också påverkar patientsä-

kerheten. Ett aktivt fortskridande arbete med att öka kvalitén i olika mötes forum sker månadsvis. Riskana-

lyserna och kontinuerlig uppföljning har bidraget till att verksamheten jobba mer systematiskt med alla pro-

cesser. 

Augustendals HSL personal i samarbete med kontaktperson och rehabteamet utför riskanalyser vid inflytt av 

varje boende, för att upptäcka risker i tidigt skede som kan leda till en skada. En hälsoplan ska sedan upprättas 

vid identifierad risk, som inte gjorts tillräckligt och verksamheten ska bli bättre att implementera dessa. 

Riskanalys vid verksamhetsförändringar - en årlig kartläggning utifrån olika riskfaktorer har gjorts under året 

och uppdaterats vid behov med en sannolik konsekvensbedömning.  Utifrån de bedömda riskerna, har verk-

samheten lättare kunnat jobba med förebyggande åtgärder.  

Trygghet - Det finns ett skyddsombud i verksamheten som är behjälplig att identifiera arbetsmiljörisk för per-

sonalen.  En arbetsmiljöriskbedömning ur personalens perspektiv görs på varje boende och uppdateras vid 

förändringar. Augustendal har förbättrat sitt arbetsmiljöarbete genom att följa ett års hjul systematiskt -SAM. 

Tillbud har också registrerats i större omfattning än tidigare. 

Delegering - Man arbetar utifrån en säker delegering där man gör kunskapsprov tillsammans med delegering-

sansvarig. Uppföljning 2 ggr/år. 

Bemanning-Verksamhetens bemanningsplanering fungerade väl under året och de riskanalyser som gjordes 

inför semesterperioden visade god effekt.  

Läkemedelsgranskning - har gjorts under året. Verksamheten jobbar aktivt med förbättringar på ett antal om-

råden inom att säkerställa läkemedelshanteringen. 

Livsmedelshantering - Miljöförvaltningens kontroll av livsmedelshanteringen har gjorts och rapporten visade 

att det fanns brister kring egenkontroll som behövdes åtgärdas inom kort. Nya livsmedelspärmar har upprättats 

i verksamheten och personalen utbildats löpande. En ökad förståelse har skett med egenkontroll. 

Basala hygienrutiner - Resultatet från självskattning med basala hygienrutiner visade god följsamhet för att 

förebygga vårdinfektioner och verksamheten har köpt in fler arbetskläder.  

Verksamheten har analyserat data från Socialstyrelsens brukarundersökning och öppna jämförelser används 

för förbättringsområden, åtgärder och mål för fortsätt kvalitetsarbete på Augustendal. Dessa redovisas och 

diskuteras bland personalen och målen på verksamhetsplan för kommande året utgår ifrån verksamhetens bris-

ter samt styrkor.                                                              
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Mål och strategier för kommande år 2020 

Verksamheten ska arbeta ännu mer kunskapsbaserat genom att systematiskt och strukturerat identifiera risker 

på individnivå för fall, undernäring, trycksår samt ohälsa i munnen och vidta åtgärder när en risk har identifie-

rats och dessa förbyggande åtgärder ska dokumenteras i en hälsoplan i patientjournalen. Riskanalys ska vara 

en del av arbetsprocesserna i det dagliga arbetet. 

Riskbedömningar- Alla boende ska ha aktuella riskbedömningar i Safedoc avseende fall, trycksår, nutrition, 

inkontinens och munhälsa samt uppdaterade hälsoplan när risk identifierats. Riskbedömningarna ska kopplas 

till nationella kvalitetsregister. Hälsoplanen ska följs upp och utvärderas regelbundet.  

Kvalitetsregister 

Senior Alert - ska användas i större utsträckning som stöd i den vårdpreventiva processen för att identifiera 

risk för fall, trycksår, undernäring och ohälsa i munnen. Egenkontroll ska göras styckvis på Senior Alert. 

BPSD - alla boende som har en demensdiagnos ska vara skattade i BPSD-registret. Kompetensutveckling i 

verksamheten när det gäller bemötande av demenssjuka. 

 

Palliativvård - Utveckla arbetet inom palliativvård genom ett palliativombud på alla avdelningar och uppda-

tera ändringar vid livets slut i HSL hälsoplaner och genomförandeplaner. Verksamheten är registrerad i NVP 

(Nationell vårdplan för palliativ vård) och ska implementera den samt förbättra registreringar i Palliativa re-

gistret.  

Fallprevention- Fall och fallskador ska minskas. Webbutbildningar: Ett fall för teamet och Balansera mera.  

Mera fysisk träning med hjälp av fysioterapeut och arbetsterapeut.  

 

Egenkontroller- fortsätta att kvalitetssäkra genom uppföljning av egenkontroller enligt upprättat års hjul. 

Dessa inkluderar trycksår, antibiotikaanvändning, läkemedelsgranskning, nattfastemätning, basal hygien, hy-

gienrond, journalgranskningar, loggkontroller. 

Inkontinens - Säkerställa att alla boende har rätt inkontinenshjälpmedel och personal får utbildning i den. 

Läkemedelshantering - för att säkerställa att sjuksköterskor tillämpa rutiner och arbetsmetoder, inkluderande 

spårbarheten för att säkerställa en hög patientsäkerhet ska erhållas. 

 

Hygien - säkerställa att samtliga medarbetare utför basal hygienutbildning med årliga självskattning. Ny hygi-

enrond ska göras. Stickkontroll på personalens basala hygienrutiner för att säkerställa att alla personal tillämpa 

basala hygienrutiner. 

 

Ledningssystemet - säkerställa att all personal dokumentera händelser i kvalitetssystemet genom loggkontroll. 

Återkopplar registreringar månadsvis för både en förbättrad patientsäkerhet samt ökad förståelse på systemets 

funktion och betydelse. 

Delegering - Lokala rutiner för läkemedelshantering ska följas till 100%. Säkrar delegering för att minimera 

antal medicinavvikelser genom ett årligt kunskapsprov tillsammans med delegerings ansvarig samt uppfölj-

ning efter 6 månader. 

 

Nollvision - Att arbeta förebyggande, utför utbildning och dokumentera samtycke i dokumentation. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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1 Sammanfattning 
Vi har under året som gått koncentrerat oss på den enskildes särskilda behov och försökt kartlägga 

vad den enskilde önskar vad gäller aktivitet, kost och annan personlig omsorg. Detta blir ett underlag 

för de enskilda och gemensamma aktiviteter som planeras under veckan.  Vi har arbetat för att 

stärka och tydliggöra kontaktmannens roll och har lagt tyngd på att den boende är delaktig i upprät-

tandet av genomförandeplanen. Vi har gjort en schemaändring så att tid avsatts för egentid och akti-

viteter. 

Kostombudens roll har stärkts och tydliggjorts. Vi använder våra tillagningskök så att de boende kan 

känna matlukten. Vi har under 2019 fortsatt att arbeta med konceptet och även haft utbildningar 

från Dafgård där våra kostombuds samt övrig personal har deltagit.  

Vi har utsett två anhörigambassadörer som har deltagit i Vallentuna kommuns utbildning. Genom 

detta ser vi möjlighet att utveckla och förbättra samarbetet med närstående. De har en egen inform-

ationstavla där aktuell information anslås. 

Att arbeta med trygghetsskapande åtgärder, så boende och närstående upplever 100% trygghet. In-

formationstavlor har satts upp där information från verksamheten och anhörigambassadörer sätts 

upp. Personliga samtal med boende och anhöriga har påbörjats under året. 
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2 Inledning 
Bräcke diakonis vision, att skapa ett medmänskligare samhälle, bygger på att det varje dag skapas vär-

den mellan människor som har behov av utbildning, vård, stöd och omsorg och människor som ger 

utbildning, vård, stöd och omsorg. Det är i detta möte verksamheten utvecklas eftersom det finns kun-

skaper om problem och hur de kan lösas. Ett framgångsrikt kvalitetsarbete kräver en kultur där man 

vågar och får ifrågasätta befintliga arbetssätt, där man lär av fel och brister och där man utvecklar 

kompetens och kapacitet i systematiskt förbättringsarbete i organisationen. 

Denna berättelse utgår från Socialstyrelsens föreskrift om ledningssystem för systematiskt kvalitetsar-

bete (SOSFS 2011:9)1 samt patientsäkerhetslag (2010:659)2, hälso- och sjukvårdslag (2017:30) (HSL)3 

och socialtjänstlag (2001:453) (SoL)4 samt SKR:s mall för patientsäkerhetsberättelser5. Den beskriver 

vårt samlade kvalitets- och patientsäkerhetsarbete som fokuserar på att skapa god vård och omsorg 

med hög säkerhet för dem vi finns till för. 

Stångberga Omsorg AB var tidigare ett familjeägt vård- och omsorgsboende. Stångberga Omsorg AB 

förvärvades av Bräcke diakoni som tog över driften av vård- och omsorgsboendet 2018-02-01 i egen 

regi. Boendet består av totalt 29 lägenheter för somatiskt sjuka äldre över 65 år. I den ena flygeln 

finns 23 lägenheter fördelade på tre plan och i huvudbygganden finns 6 lägenheter för personer som 

har behov av korttidsvård. 

Bräcke diakoni utför på uppdrag av Vallentuna kommun, Täby kommun och Stockholms stad. Vallen-

tuna kommun har genom att Stångberga AB vann en ramavtalsupphandling först ”tjing” på tomma 

lägenheter. Kan de inte inom tre dagar erbjuda en boende plats så skickas frågan till de andra kom-

munerna där vi beviljats avtal genom LOV upphandlingar. 

Vård och omsorg bedrivs dygnet runt inom lagrummen SoL och HSL. Undersköterskor, vårdbiträden, 

sjuksköterskor, sjukgymnast, samordnare och verksamhetschef blir sammanlagt ca 35 personer, som 

arbetar i verksamheter. Läkare finns att tillgå en gång i veckan genom avtal med Capio/ Legevisitten. 

Våra omvårdnadsansvariga sjuksköterskor arbetar dagtid måndag – fredag och helger, kvällar och 

nätter är det sjuksköterskor från Capio/Legevisitten hospiceverksamhet som har jour. De har sin 

verksamhet i den andra flygeln på Stångberga. 

  

 
1 SoSFS 2011:9  
2 SFS 2010:659  
3 SFS 2017:30  
4 SFS 2001:453  
5 SKR Patientsäkerhetsberättelse  

https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/foreskrifter-och-allmanna-rad/konsoliderade-foreskrifter/20119-om-ledningssystem-for-systematiskt-kvalitetsarbete/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-659
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag-201730_sfs-2017-30
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453
https://skr.se/halsasjukvard/patientsakerhet/systematisktpatientsakerhetsarbete/patientsakerhetsberattelse.988.html
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3  Strategier och fokusområden 
Arbetet mot hög kvalitet och patientsäkerhet sker utifrån ett processorienterat arbetssätt, där vi aktivt 

arbetar med individen i centrum. Medarbetare och chefer har en samsyn, lär av varandra, tänker nytt 

och delar med sig av goda erfarenheter och skapar på detta sätt en lärande organisation genom kun-

skapsutveckling. 

För att uppnå en god kvalitet arbetar vi kontinuerligt med att förbygga fel och brister och hanterar 

avvikelser systematiskt för att skapa lärande.  

Bräcke diakoni har ett arbetssätt med ett processorienterat ledningssystem där roller och ansvar samt 

rutiner och metoder för processerna finns beskrivna. Ledningssystemet används för att utveckla och 

säkra verksamhetens kvalitet.  

Med utgångspunkt i förra årets kvalitetsberättelse fokuserade vårt kvalitetsarbete under 2019 på föl-

jande områden: 

Målen under 2019 har varit att kvalitetsombudens roll ska stärkas. Vi har utbildat två kvalitetsom-

bud. Arbetet med avvikelser har startats upp och alla medarbetare har involverats i avvikelseproces-

sen och dokumenterar avvikelser i DF respons. 

Vi ville stärka och tydliggöra kontaktmannens roll och har lagt tyngd på att den boende är delaktig i 

upprättandet av genomförandeplanen. Vi har gjort en schemaändring så att tid avsatts för egentid 

och aktiviteter. 

Kostombudens roll har stärkts och tydliggjorts. Vi har under 2018 börjat införa ett nytt matkoncept 

för att den enskilde ska ges större möjlighet att påverka vilken mat som serveras. Vi använder våra 

tillagningskök så att de boende kan känna matlukten. Vi har under 2019 fortsatt att arbeta med kon-

ceptet och även haft utbildningar från Dafgård där våra kostombuds samt övrig personal har deltagit.  

Vi har utsett två anhörigambassadörer som har deltagit i Vallentuna kommuns utbildning. Genom 

detta ser vi möjlighet att utveckla och förbättra samarbetet med närstående. De har en egen inform-

ationstavla där aktuell information anslås. 

Att arbeta med trygghetsskapande åtgärder, så boende och närstående upplever 100% trygghet. In-

formationstavlor har satts upp där information från verksamheten och anhörigambassadörer sätts 

upp. Personliga samtal med boende och anhöriga har påbörjats under året. 
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4 Organisation och ansvar 

4.1 Bräcke diakoni 

Styrelsen för Bräcke diakoni har det övergripande ansvaret som huvudman. Styrelsen utser Direktor 

som tillsammans med ledningsgruppen har det operativa ansvaret för hela organisationen. Lednings-

gruppen består av direktor, områdescheferna för verksamhetsområden Äldreomsorg & hospice, Re-

hab & funktionshinder och Hälsa & vård samt ekonomichef, HR-chef, utvecklingschef och fastighets-

chef. 

Bräcke diakoni bedriver verksamheter inom bl.a. följande lagrum: Lag (1993:387) om stöd och service 

till vissa funktionshindrade (LSS)6, HSL, Skollagen (2010:800)7 och SoL. Alla verksamhetschefer utses av 

ledningen. I de fall där man bedriver verksamhet enligt HSL utses verksamhetschefen av Direktor som 

företrädare för vårdgivaren. Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för att säkra och ut-

veckla verksamhetens kvalitet och kostnadseffektivitet samt för att skapa förutsättningar för god pa-

tientsäkerhet. 

Bräcke diakonis kvalitetsavdelning stödjer verksamheterna i egenkontroll, omvärldsbevakning, hante-

ringen av avvikelser samt i analys och uppföljning. Den främjar lärande och utveckling genom att bygga 

kompetens och kapacitet för det systematiska utvecklingsarbetet i hela organisationen. Kvalitetsav-

delningen består av medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), medicinskt ansvarig för rehabilitering 

(MAR), socialt ansvarig samordnare (SAS), medicinsk rådgivare, verksamhetsutvecklare och två dispu-

terade forskare. Det finns en bred yrkeskompetens inom gruppen med bl.a. leg sjuksköterska, leg lä-

kare, leg sjukgymnast, socionom samt forskningskompetens inom systematiskt förbättringsarbete, le-

darskap och civilsamhällesfrågor. Kvalitetsavdelningen leds av utvecklingschefen som ingår i Bräcke 

diakonis ledningsgrupp. 

I varje verksamhet finns minst ett kvalitetsombud som stödjer verksamhetschefen i att analysera re-

sultat, leda förbättringsarbeten eller följa upp avvikelser. Kvalitetsombuden koordineras av kvalitets-

avdelningen och stöds genom gemensamma träffar, erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling. I 

verksamheter som bedriver hälso- och sjukvård följer legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal konti-

nuerligt upp det dagliga omvårdnadsarbetet. Legitimerad personal ansvarar här för att utföra riskbe-

dömningar och genomföra nödvändiga insatser för respektive patient eller brukare. De ansvarar också 

för att omvårdnadsåtgärder utförs och måluppfyllelse fortlöpande utvärderas och dokumenteras. 

Varje medarbetare har ett ansvar för att verksamheten håller god kvalitet genom att bland annat delta 

i det systematiska förbättringsarbetet och arbeta i enlighet med de mål, riktlinjer och lagar som styr 

verksamheten.  

 
6 SFS 1993:387  
7 SFS 2010:800  

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1993387-om-stod-och-service-till-vissa_sfs-1993-387
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800
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4.2 Stångberga 

På Stångberga arbetar vi för att bygga en kultur där alla medarbetare aktivt ska deltaga i förbättrings-

arbetet. Detta genom enskilda samtal, utbildning och en tydlig arbetsstruktur. 

Daglig avstämning sker vid övergångar från natt till dag, dag till kväll och kväll till natt för att säker-

ställa personcentrerad vård och omsorg. 

Lokal ledningsgrupp som består av verksamhetschef, legitimerad personal och samordnare. Led-

ningsgruppen träffas en gång per vecka för att följa upp bemanning, avvikelser och annat av vikt 

kommande vecka. 

Arbetsplatsträffar sker månadsvis. 

Kvalitetsråd är ett forum som ska påbörjas under 2020. Rådet består av verksamhetschef, legitime-

rad personal och kvalitetsombud. I detta forum identifieras förbättringsområden, hur arbetar vi vi-

dare? Denna grupp kommer att träffas 4ggr/år. 

Områdesträffar och nätverksträffar för de olika ombuden sker inom Bräcke diakoni 2 ggr/år. 

Inom verksamheten har vi under året arbetat med att organisera vårt gemensamma arbete genom 

att implementera liknande arbetssätt inom Stångberga som övriga verksamheter inom Mälardalens 

driftområde. Genom bland annat att skapa årshjul för verksamhetens olika möten, träffar och struk-

tur för egenkontroller med mera. 

Sjuksköterskorna gör riskbedömningar för de boende avseende risk för trycksår, fallskador och mal-

nutrition i Senior alert. Finns det risker utarbetar de åtgärdsplaner så att riskerna kan minimeras eller 

helt avlägsnas och informerar omvårdnadspersonalen om hur de bör arbeta med den enskilde för att 

den enskilde ska må bättre. Arbetet dokumenteras även i vårt dokumentationssystem SafeDoc. 

5 Systematiskt förbättringsarbete 
Bräcke diakoni bedriver ett systematiskt förbättringsarbete i enlighet med föreskriften om ledningssy-

stem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) med syftet att säkra och utveckla verksamhetens 

kvalitet och brukarsäkerhet. Förbättringsarbetet består av att analysera och förebygga risker (riskana-

lys), analysera verksamhetens resultat över tid samt i förhållande till andra aktörers resultat eller syn-

punkter (egenkontroll) samt att analysera, synliggöra och lära av fel och brister i verksamheten (avvi-

kelser). Riskanalys, egenkontroll och avvikelser bildar strukturen för vårt systematiska kvalitets- och 

brukarsäkerhetsarbete och är återkommande delar av ledningens arbete på olika nivåer.  

Vi bedriver också ett eget kompetensutvecklingsprogram för systematiskt kvalitetsarbete som kallas 

Förbättringskraft samt deltar i branschorganisationen Famnas program Värdeforum. Utgångspunkten 

för detta arbete är att välfärdens värdeskapande sker i mötet mellan den som har behov av och den 
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som ger utbildning, vård, omsorg eller stöd. På detta sätt tar vi vara på alla medarbetares kompetens 

och engagemang och skapar stolthet och glädje över förbättringar för de vi finns till för. Förbättrings-

kraft har utvecklats i nära samarbete med vår branschorganisation Famna och bygger på erfarenheter 

och forskning om hur de bästa vård- och omsorgsaktörerna har uppnått sina resultat.  

I Förbättringskraft jobbar tvärprofessionella team med förbättringsarbeten som utgår från behoven 

hos dem verksamheterna finns till för: barn, brukare, patienter, boende, elever eller gäster. Under 

programmet lär sig deltagarna att identifiera förbättringsbehov, sätta mål, ta fram mätningar och testa 

förbättringsidéerna i verksamheten. Varje förbättringsteam har en coach som har till uppgift att leda 

teamet genom förbättringsprocessen. Upplägget utgår från Dartmouth Microsystem Improvement 

Curriculum8. Under de senaste åren har över 500 medarbetare och chefer inom Bräcke diakoni deltagit 

inom Förbättringskraft. Det finns ett 70-tal förbättringscoacher med erfarenhet att leda utvecklings-

projekt som leder till mätbara förbättringar. 

Vi har också ett nära forskningssamarbete med The Jönköping Academy for Improvement of Health 

and Welfare vid Jönköping University där vi undersöker hur ständiga förbättringar och innovationer 

utvecklas i idéburna non-profit verksamheter. 

Under 2019 har vi påbörjat ett arbeta mot en mer tillitsbaserad styrning. På övergripande nivå följer 

vi upp ramar och allmänna krav. Samtidigt identifierar verksamheterna relevanta indikatorer och sät-

ter mål på lokal nivå. Målsättningen är att kunna följa måluppfyllelsen på aggregerad nivå för att 

kunna anpassa stöd för utveckling. 

6 Riskanalyser 

6.1 Riskanalyser på organisationsnivå 

Bräcke diakonis systematiska kvalitetsarbete bygger på att synliggöra eventuella brister i organisat-

ionen för att stimulera och främja lärande och för att undvika fel i framtiden. Detta innebär att vi aktivt 

jobbar för att uppmuntra alla medarbetare att bidra med att skapa transparens samtidigt som det 

förebyggande arbetet stärks genom riskanalyser på olika nivåer i organisationen. 

Ledningsgruppen analyserar och följer upp risker på strategisk nivå samtidigt som medarbetare i var-

dagen gör individuella riskbedömningar tillsammans med barn, föräldrar, patienter och brukare. På 

detta sätt skapar Bräcke diakoni en kultur där risker hanteras och där kunskapen om dessa bidrar till 

att skapa säkrare utbildning, vård och omsorg. 

 
8 http://clinicalmicrosystem.org/knowledge-center/curriculum/  

http://clinicalmicrosystem.org/knowledge-center/curriculum/
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Arbetet med riskanalyser hanteras enligt vedertagna arbetssätt och förankrade rutiner och genomförs 

särskilt i situationer såsom upprepade mindre allvarliga avvikelser, vid införande av ny teknik, nya me-

toder och arbetssätt eller vid organisationsförändringar. 

6.2 Riskanalyser på individnivå 

Samtliga verksamheter inom äldreomsorgen använder sig utav riktade riskanalyser för att identifiera 

och analysera risker på individnivå för att därigenom förebygga att allvarliga händelser och skador 

inträffar. Inom ramen för Senior alert registreras och bedöms risker rörande trycksår, fall, undernäring, 

munhälsa, och vid behov blåsdysfunktion två gånger per år samt vid behov ur HSL‐ och SoL‐perspektiv. 

Munhälsa bedöms i verksamheten med hjälp av instrument i våra journalsystem och även tandvården 

erbjuder munhälsobedömningar och ger rekommendationer och åtgärdar vid behov. Riskbedömningar 

görs även för att undvika att en person ofrivilligt avviker ifrån ett boende samt för att identifiera och 

förebygga hot- och våldssituationer. Med hjälp av BPSD-registret används för att mer personcentrerad 

bemöta personer med beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom. Fördjupad läke-

medelsgenomgång görs årligen samt vid behov. Utifrån Senior alert görs även en miljöbedömning av 

boendes lägenhetsmiljö. Riskanalyserna kan leda till nya arbetssätt, rutiner och/eller utbildning. Ex-

empelvis kan byte av sittplats under måltiderna ske för någon boende, särskild nattbelysning kan in-

stalleras i lägenheterna eller särskilt porslin kan användas på grund av t.ex. nedsatt syn, kognitiv svikt 

eller annan funktionsnedsättning. 

7 Egenkontroll 

7.1 Kvalitetsdialog 

Som ett stöd i verksamheterna systematiska kvalitetsarbeten följer kvalitetsavdelningen upp mål och 

strategier från förra årets kvalitetsberättelse i en kvalitetsdialog som genomförs under september 

varje år. Dialogen utgår från ledningssystemföreskriften (SOSFS 2011:9) och går genom hur verksam-

heten arbetar med det systematiska kvalitetsarbetet. Den tar upp frågor kring verksamhetens struktur, 

process och resultat utifrån sju olika teman: styrdokument och ledningssystem, riskanalyser, avvikel-

ser, egenkontroll, kunskap och kompetens, samverkan samt hållbarhet. I kvalitetsdialogen deltar t.ex. 

MAS, MAR eller SAS samt verksamhetschef, kvalitetsombud och andra medarbetare från verksam-

heten. Verksamhetens kvalitetsmognad bedöms utifrån en 3-gradig skala gemensamt i dialogen. Doku-

mentationen av dialogen och skattningarna ligger sedan till grund för verksamhetens kvalitetsberät-

telse och planeringen av åtgärder under kommande år. Kvalitetsavdelningen återkopplar sina obser-

vationer till områdesledningen för att skapa strategiska förutsättningar för kvalitetsutvecklingen. På 

detta sätt skapas en struktur för en ständigt pågående dialog kring det systematiska kvalitetsarbetet, 

se Figur 1. 
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Figur 1. Kvalitetsårshjulet 

 

7.2 Lokal egenkontroll 

Det har tagit tid att implementera Bräckes diakonis rutiner till alla medarbetare. I samband med 

övertagandet av verksamheten hade vi pensionsövergångar vilket gjorde att några medarbetare slu-

tade och vi rekryterade nya medarbetare. Alla medarbetare har fått utbildning gällande basala hygi-

enrutiner, tystnadsplikt och rapporteringsskyldigheten enligt Lex Sarah. 

Avvikelser har dokumenterats i verksamhetens tidigare system alternativt på pappersblanketter fram 

till november-december 2018, då alla tekniska delar mellan de två olika företagen var lösta. Nu har 

alla medarbetare inloggningsuppgifter till Bräcke diakonis digitala avvikelsesystemet DF Respons. Alla 

avvikelser graderas enligt en fyrgradig allvarlighetsskala och en fyrgradig sannolikhetsskala ifall vi tror 

att en liknande avvikelse ska kunna hända igen. Avvikelserna har sedan tagits upp och följts upp un-

der APT. 

7.3 Externa revisioner  

Miljö och hälsa från kommunen har genomfört granskning av tillagningsköket, avvikelse angående 

städartiklar som stod framme, vilket är åtgärdat. 

Täby kommun har gjort en HSL granskning- brister framkom i bland annat rutiner, vilka har åtgärdats. 

Vallentuna kommun har varit på en avtalsuppföljning, denna gjordes i slutet av året och återkoppling 

har inte kommit till oss ännu från Vallentuna kommun. 

Stockholms stad har varit på avtalsuppföljning- inga avvikelser. 

Apoteket har gjort en läkemedelsgenomgång, och upplevelsen är att det i verksamheten finns goda 

kunskaper om hur läkemedelshanteringen ska ske för att vara patientsäker, läkemedelshanteringen 

upplevs i stort vara väl fungerande. Följsamheten till de nya föreskrifterna kan dock bli bättre. 
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7.4 Nationella och regionala undersökningar 

Stångberga vård och omsorgboende är en liten enhet så att vi hade för få svarande på den nationella 

brukar-/ enhetsundersökningen.  

8 Avvikelsehantering 

8.1 Avvikelser 

På Bräcke diakoni hanteras och analyseras alla identifierade fel och brister, inkomna klagomål och syn-

punkter som avvikelser. Avvikelser är en viktig källa för att identifiera förbättringsbehov i verksam-

heten och vi jobbar löpande med att skapa en säkerhetskultur där man tillsammans pratar om, analy-

serar och förebygger avvikelser. Alla medarbetare får information om rutiner för avvikelsehantering 

och rapporterar både HSL- och SoL avvikelser elektroniskt i Bräcke diakonis elektroniska avvikelsesy-

stem.  

All personal har en skyldighet att rapportera avvikelser till närmaste chef och direkt åtgärda en hän-

delse och/eller risk. Alla avvikelser graderas och vid allvarliga händelser och avvikelser diskuterar verk-

samhetschefen lämplig hantering av ärendet med kvalitetsavdelningen. Verksamhetschef ansvarar för 

att utredningen sker genom en systematisk analys av bakomliggande orsaker. Varje enhet åtgärdar 

och följer upp avvikelser i syfte att dra lärdom av det som skett och för att kunna vidta förebyggande 

insatser för att förhindra upprepning. 

Tillsammans med verksamhetschef har Bräcke diakonis MAS, MAR och SAS en central roll i hantering 

av avvikelserna Både SoL- och HSL-avvikelser rapporteras i ett gemensamt avvikelsesystem, DF Re-

spons, vilket har medfört ett bra stöd för att fånga avvikelser och skapa effektivare processer för att 

utreda, följa upp och analysera dessa, vilket skapar lärande och stärker patientsäkerheten.  

Avvikelserna rapporteras i Bräcke diakonis digitala avvikelsesystem, DF Respons. Avvikelserna utreds 

och analyseras av sjuksköterska och verksamhetschef. Avvikelserna följs upp och återkopplas till 

medarbetarna under APT och då återkopplas också vilka åtgärder som gjorts och vilka åtgärder som 

måste göras för att undvika att en liknande avvikelse händer igen. Avvikelser som graderas med 3 al-

ternativ 4 utredas med stöd av medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, medicinskt ansvarig rehabili-

tering, MAR och socialt ansvarig samordnare, SAS. 

8.1.1 Lex Maria och lex Sarah 

Påtaglig risk för vårdskada/missförhållande samt inträffad vårdskada/missförhållande samt risk för 

missförhållande eller inträffat missförhållande rapporteras direkt till kvalitetsavdelningen. MAS, MAR 

eller SAS genomför en internutredning som vid vårdskada/risk för vårdskada eller allvarligt missförhål-

lande/påtaglig risk för allvarligt missförhållande anmäls till inspektionen för vård och omsorg (IVO) 

enligt bestämmelserna om lex Maria respektive lex Sarah. Information om anmälan ges även till be-

ställande myndighet. 
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8.2 Klagomål och synpunkter 

Externa klagomål och synpunkter från patienter, brukare eller närstående är en självklar del av vår 

avvikelsehantering och en viktig källa för förbättringar.  Synpunkter och klagomål kan framföras på 

följande sätt: 

• Broschyren ”Välkommen att tycka till! Säg vad du tycker” finns tillgänglig i samtliga verksam‐

heter 

• Den enskilde pratar direkt med personalen 

• Den enskilde framför synpunkter via brev, mail eller sms. 

• Via hemsidan med direktlänk till formuläret Tyck till 

 

Information om möjligheterna att framföra synpunkter ges vid första mötet med den enskilde och 

dennes närstående. Omvårdnadsansvarig sjuksköterska/läkare återkopplar i specifika hälso- och 

sjukvårdsfrågor till anmälaren. Verksamhetscheferna återkopplar övriga ärenden till anmälaren 

muntligt/skriftligt enligt lag (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården9. Verksam-

hetschefen ansvarar för fortsatta kontakter med den som framfört synpunkter och som inte är nöjd 

med svaret eller vidtagen åtgärd. 

9 Medarbetarnas delaktighet 
Alla medarbetare bidrar aktivt med att hela tiden anpassa verksamheten till behoven hos dem vi finns 

till för. Bräcke diakoni har genom sin lednings- och kvalitetsorganisation skapat en ändamålsenlig och 

fungerande struktur för att tidigt fånga upp förbättringsbehov i verksamheten samt upptäcka, rappor-

tera och åtgärda fel och brister. 

Som en del i att utveckla en levande förbättrings- och säkerhetskultur erbjuder Bräcke diakoni omfat-

tande kompetensutvecklingsinsatser: 

• Introduktionsutbildningen för alla nya medarbetare förmedlar kunskap om Bräcke diakonis 

historia, värdegrund, ledningssystem, lagstiftning samt avvikelsehantering mm.  

• Introduktionsutbildning för nya chefer som särskilt tar upp frågor kring ledningssystem, lag-

stiftning och informationssäkerhet.  

• Förbättringskraft är Bräcke diakonis egna kompetensutvecklingsprogram för systematiskt för-

bättringsarbete. Medarbetare utvecklar under ett halvår sina färdigheter i att analysera för-

bättringsbehov, sätta mål, använda mätningar och sprida resultat. Under hösten 2019 har För-

bättringskraft haft fokus på samskapande, i syfte att lyfta betydelsen av att personal tillsam-

mans med de vi finns till för arbetar med förbättringar för ökad kvalitet, delaktighet och effek-

tivitet.  

 
9 SFS 2017:372  

http://www.brackediakoni.se/tyck-till
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2017372-om-stod-vid-klagomal-mot-halso-_sfs-2017-372
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• Bräcke diakonis äldreomsorg och hospice har tillsammans med Betaniastiftelsen utvecklat ett 

palliativt utbildningsprogram för palliativa ombud, leg personal och verksamhetschefer som 

har startats under 2019. Syftet är att genom kompetenshöjande insatser och förbättringsar-

bete ska de palliativa ombuden inom respektive verksamheten förbättra vården i livets slut-

skede. Certifieringen sker i tre olika steg. Parallellt be forskas projektet av Ersta Sköndal Bräcke 

Högskolas palliativa forskningscentrum.  

 

Utöver dessa allmänna insatser har våra medarbetare deltagit i följande satsningar: 

• Utbildning i kost- och måltid för en trevligare, godare smakupplevelse för våra bo-

ende. 

• Bemötande, personcentrerad vård och omsorg, vilket innebär at den enskilde ska 

vara delaktig.  

• Avvikelsehanteringen, vikten av att rapportera händelser, skyldigheten att rappor-

tera. Förståelsen att det är situationen och inte personen man rapporterar. 

10 Samverkan 

10.1 Samverkan med andra vårdgivare/omsorgsgivare 

Vården och omsorgen är ett komplext system med olika aktörer t.ex. i en huvudmannaroll som myn-

dighet eller vårdgivare eller som profession i mötet med patienter, brukare och deras närstående. 

Många brister i vården och omsorgen beror på övergångarna mellan olika aktörer, professioner eller 

enskilda personer som leder till glapp där det krävs att alla aktörer tar sitt ansvar utöver sina egna 

verksamhetsgränser. För Bräcke diakoni är en sammanhållen vård och omsorg en viktig målsättning 

och vi tar vår roll som idéburen aktör i detta system med största allvar. 

Bräcke diakoni deltar t.ex. i vårdplaneringen för äldre personer i övergången mellan primärvården och 

äldreomsorgen. Dessutom förekommer övergripande samverkan med brukarorganisationer. 

Vårt arbete utgår från en personcentrerad vård och omsorg där vi strävar efter att synliggöra hela 

personen och prioriterar tillgodoseende av andliga, existentiella, sociala och psykiska behov i lika hög 

utsträckning som fysiska behov.  
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10.2 Samverkan med brukare och närstående 

Verksamhetschefen har träffat boende på fredagarna under en aktivitet som vi kallar ”Fredagsmys”. 

Verksamhetschefen har sitt kontor mitt i verksamheten för att under dagarna kunna träffa både bo-

ende och deras närstående på ett naturligare vis. Enskilda samtal har förts med närstående och bo-

ende.  

Detta är ett förbättringsområde inför 2020. 

10.3 Samverkan med andra samhällsaktörer 

Bräcke diakoni har som nationell idéburen aktör en bred samverkan med många olika organisationer. 

Vi har bl.a. genom Famna (Riksorganisation för idéburen vård och social omsorg) varit involverade i 

flera nationella utvecklingsprocesser som t.ex. Öppna Jämförelser, Nationell eHälsa, utredningen om 

en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen, Tillitsdelegationen och ett flertal andra offentliga utred-

ningar. Kvalitetsavdelningens medarbetare är representerade i Riksföreningen för socialt ansvariga 

samordnare (SAS), det nationella MAR-nätverket (medicinskt ansvariga för rehabilitering) och ingår i 

programråd för Vitalis och den nationella Utvecklingskonferensen. Bräcke diakoni ingår som en av 6 

testbäddar i SKRs nationella projekt om införande av Patientkontrakt. Bräcke diakoni bidrar med att 

utveckla arbetssätt för att öka samskapande med de vi finns till för genom att använda förbättrings-

kunskap som metod. Vidare koordinerar Bräcke diakoni ett Vinnova finansierat innovationsprojekt i 

samarbete med CancerRehabFonden, Nätverket mot gyncancer, Hjärntumörföreningen samt Dream-

ler AB i ett projekt om en nationell plattform för stöd till cancerdrabbade.  

Internationellt finns Bräcke diakoni representerad i den europeiska paraplyorganisationen Eurodiaco-

nia och i ett nordiskt nätverk kring palliativ vård. Utvecklingschefen har tidigare ansvarat för seminarier 

på International Forum on Quality and Safety in Healthcare som arrangeras av Institute for Healthcare 

Improvement (IHI) och British Medical Journal (BMJ). 

Vår närmaste granne på Stångberga är Capio/ Legevisitten, som driver hospiceverksamhet i den 

högra flygeln, även ASIH finns inom deras verksamhet. Vi samarbetar med Capio/Legevisitten genom 

att vi delar på samlingssalen och salongen i huvudbyggnaden. Vi köper sjukskötersketjänster från 

dem kväller, nätter och helger när våra sjuksköterskor inte är i tjänst. Vår läkare kommer från Capio/ 

Legevisitten. 

Vi samarbetar med familjen Josephsson som är fastighetsägare.  

Vi samarbetar med Össby församlingen som kommer till Stångberga och genomför gudstjänster 1 

gång i månaden och vid högtider. 
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V har ett samarbete med Vallentuna kommuns bibliotek vilket innebär att vi lånar ”1 meter biblio‐

tek” som finns hos oss under en period och byts sedan ut. De boende är med och önskar vilka böcker 

som de är intresserade av.  

10.4  Forskningssamverkan 

Målsättningen med Bräcke diakonis arbete med forskning är att det ska bidra till att vi bättre ska kunna 

verka för ett medmänskligare samhälle och skapa värde för dem som vi finns till för. Som hjälp i detta 

har vi en forskningsstrategi som fokuserar på tre forskningsområden med inriktning mot idéburen väl-

färd: 

• Värdeskapande mellan dem vi är till för och medarbetare 

• Organisering och ledning av idéburna organisationer 

• Samverkan och relationer i välfärden 

 

Bräcke diakonis delägarskap i Ersta Sköndal Bräcke Högskola skapar en närhet till forskning och utbild-

ning inom vård- och socialvetenskap med konkreta forskningssamarbeten och möjlighet till verksam-

hetsförlagd utbildning för studenter. Inom ramen för detta samarbete har vi under året utvecklat ett 

koncept för ett akademiskt äldreboende. Syftet med ett akademiskt boende är att förbättra samverkan 

mellan forskning, utbildning och utveckling inom vården och omsorgen. Det övergripande målet är att 

skapa hållbara strukturer och stöd för forskare, studenter och vård- och omsorgspersonal för att sam-

verka med varandra. Det är vår målsättning att inkludera den enskilde personen eller dess närstående 

i forskning, utveckling och utbildning. Modellen för denna samverkan är inte begränsad till äldreomsor-

gen och kommer att kunna överföras även till andra verksamhetsområden. 

Bräcke diakoni har ett omfattande forskningssamarbete med ett flertal universitet och högskolor i Sve-

rige. Forskningsfrågorna kretsar kring personcentrerad vård och omsorg, samskapande, innovationer, 

idéburet offentligt partnerskap (IOP), tillitsbaserad styrning samt evidensbaserad praktik. Sedan 2018 

arrangerar Bräcke diakonis en årlig Kunskapsarena för att främja samverkan mellan forskare och prak-

tiker/kliniker. Under 2019 har konferensen handlat om samskapande inom vård och social omsorg och 

i programmet deltog forskare, företrädare för SKR samt fyra förbättringsteam från Förbättringskraft. 

11 Mångfald, genusperspektiv och jämställdhetsarbete 
Bräcke diakonis värdegrund och vår vision går hand i hand med grundtanken om jämställdhet och allas 

lika värde. Vår utgångspunkt är att jämställdhet, precis som kvalitet i ett större perspektiv, skapas i 

mötet mellan människor. Jämställdhets- och mångfaldsarbetet på Bräcke diakoni innefattar alla som 

verkar inom vår organisation - var och en har ansvar för sina attityder, handlingar och bemötande. Vi 

arbetar ständigt med att utveckla och stärka medvetenheten om olika människors grundläggande rät-

tigheter. 
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För Bräcke diakoni är jämställdhet mer än enbart män och kvinnors lika värde – med jämställdhet och 

mångfald menar vi att alla människor har lika värde oavsett kön, könsöverskridande identitet eller ut-

tryck, sexuell läggning, ålder, etniskt eller socialt ursprung, religion eller annan trosuppfattning, politisk 

uppfattning eller funktionsnedsättning. För oss innebär genusbegreppet bland annat att betona att 

kvinnor och män inte är kvinnor och män av sig själva, utan blir det i relation till det samhälle man lever 

i och till den kultur man är en del av. Genus är för oss ett begrepp som visar på de sociala och kulturella 

villkor som formar kvinnors och mäns möjligheter och påverkar deras agerande. 

Vårt fokus ligger alltid på att se individen och att bemöta var och en utifrån individuella behov och 

önskemål – i detta arbete är jämställdhet och genusperspektivet en viktig aspekt för oss. 

För att säkerställa jämställdhet ur ett brukarperspektiv arbetar vi med: 

• Utbildningssatsningar – regelbundet och på alla nivåer 

• Jämställdhet och mångfald är en del av den introduktionsutbildning som nyanställda deltar i 

• Regelbunden dialog och reflektion i vardagen och på APT  

• Minst ett APT per år med tema jämställdhet och mångfald 

• En del av medarbetarsamtalet 

För Bräcke diakoni är det viktigt att ledningen är drivande och förstår varför jämställdhet och mångfald 

är en strategisk fråga. Det är också viktigt att alla i verksamheten känner till vår värdegrund och kopp-

lingen till jämställdhet, och vikten av att ha med detta perspektiv i alla möten och situationer. 

Genom att samtliga medarbetare har kompetens och erfarenhet inom området, och fortlöpande kom-

petensutvecklas, säkerställer vi en verksamhet med ett jämställt perspektiv där individens behov och 

önskemål alltid är utgångspunkten. 

12 Miljöarbete 
Bräcke diakoni är miljödiplomerad sedan 2005 enligt Svensk Miljöbas kriterier, vilka bygger på ISO 

14001 samt EMAS. Vi genomgick i februari 2019 den tionde diplomeringsrevisionen. Utöver Svensk 

miljöbas krav beaktar vi också:  

• De olika länsstyrelsernas klimatråd och åtgärdsprogram 

• Miljöhandlingsprogram i de kommuner och landsting där vi är verksamma 

Bräcke diakoni har ett ambitiöst miljöarbete där samtliga medarbetare är involverade. All nyanställd 

personal får grundläggande miljöutbildning. Aldrig förr har så många fått en grundläggande miljöut-

bildning hos oss, 318 stycken. Kompetensen fylls på regelbundet med kompetenshöjande aktiviteter 

som t.ex. undervisning och studiebesök.  
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Under 2019 har ett omtag gjorts i miljöutredningen för att bättre påvisa våra största miljöavtryck, som 

vi sedan kan sätta upp mål för att reducera och begränsa. Ett arbete pågår för att modernisera vår 

fordonsflotta och anpassa den till höjda miljökrav. För första gången ingår uppföljning av miljöarbetet 

som en del av kvalitetsdialogen. Det ger oss på ett mer konkret sätt en bild av samtliga verksamheters 

miljöarbete. 

Miljöorganisationen består av en övergripande miljösamordnare som till sin hjälp i det dagliga miljö-

arbetet, har miljöombuden som finns utsedda på respektive verksamhet. Tillsammans utgör de stom-

men i Bräcke diakonis miljöarbete. 

Vi arbetar aktivt med att minska vår miljöbelastning och har därför satt upp ett antal mål: 

• Minska miljöbelastningen av vår verksamhet, där energianvändning och restprodukter ingår 

• Minska påverkan av våra arbetsresor, genom t.ex. utbildning i Eco-drive, prioritera resfria mö-

ten i form av telefon och webbmöten.  

• Minska miljöbelastningen av vår kosthållning genom en Klimatsmart dag per vecka i våra kök. 

• Vi har en inköpspolicy samt inköpsrutiner som reglerar hur vi skall förhålla oss för att vara så 

miljöeffektiva som möjligt. 

• Reducera antalet transporter har vi numera en helhetsleverantör som förser oss med förbruk-

ningsartiklar, omvårdnadsmaterial med mera på samtliga orter där vi finns representerade. 

• Inköp ska vara miljöanpassade varor, så länge funktionen för ändamålet är tillfredsställande. 

• Alla våra verksamheter källsorterar utifrån dokumenterade rutiner. 

• Regelbunden övervakning av förbrukning av el, vatten och energiförbrukning. Samtliga för-

brukningssiffror följs årligen upp och sammanställs i Miljöberättelsen. 

• Trafik- och resepolicyn reglerar vårt resande. Tåg skall i huvudsak användas samt att vi erbju-

der tjänstecyklar. Våra bilar är huvudsakligen miljöklassade och diesel, el, eller gasdrivna.  

• Fortlöpande följa utvecklingen på miljöområdet för att hela tiden ha följsamhet i miljöarbetet. 

 

Miljöarbetet beskrivs mer ingående i de årliga miljöberättelserna. 

13 Informationssäkerhet 
Under 2019 har Bräcke diakoni fortsatt arbetet med en översyn av sitt informationssäkerhetsarbete 

för att hantera kraven i Dataskyddsförordningen genom att:  

• Ge stöd till verksamheterna gällande risk- och konsekvensanalys. 

• Införa nya rutiner för epost med möjlighet att kryptera både eposten och enskilda dokument. 

 

Som stöd i arbetet med anpassning av verksamheten till Dataskyddsförordningen finns ett informat-

ionssäkerhetsråd med representanter från Kvalitets-, HR- och IT-avdelningen Informationssäkerhets-

rådet har fortsatt sitt arbete med att: 
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• Utarbeta och följa upp rutiner och instruktioner gällande informationssäkerhet inom Bräcke 

diakoni. 

• Att på delegation från Personuppgiftsansvarig fatta beslut om en avvikelse ska anmälas till Da-

tainspektionen som personuppgiftsincident. 

• Följa upp eventuella personuppgiftsincidenter med avsikt att skapa lärande. 

• Vara en kunskapsresurs för hela organisationen i frågor om informationssäkerhet. 

• Vara ett rådgivande stöd till Dataskyddsombudet. 

Vara ett kunskapsstöd vid konsekvensbedömning avseende dataskydd. 

14 Resultat 
I följande avsnitt presenteras resultaten av vårt systematiska kvalitets- och patientsäkerhetsarbete.  

14.1 Dokumenterade förbättringsarbeten 

Vi har arbetat med att lära känna verksamheten och implementera Bräcke diakonis värdegrund, ruti-

ner och olika system 

14.2 Kvalitetsdialog 
 

 
 

Figur 2. Resultat från årets kvalitetsdialog. Medelvärden av självskattning med en tre-gradig skala. 
 

Ett redskap som vi arbetare med är kvalitetsdialogen. Denna dialog hjälper verksamheten att på 

strukturerat sätt se vad som behöver förbättras. Utifrån denna dialog görs en handlingsplan och pri-

oriteringsordning inom verksamheten. Resultatet var inte oväntat utan vi ser det som en utmaning 

att arbeta så att nästa kvalitetsdialog visar på bättre resultat. Vi har en hel del utvecklingsområden 

på Stångberga. Under 2020 behöver vi särskilt arbeta med hållbarhet och öka upp vår kunskap och 

kompetens. 
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14.3 Avvikelser 

 

 
Figur 3. Antal avvikelser totalt och per typ för 2019 samt förändringen mot tidigare år. 

 

All personal har nu tillgång till vårt avvikelsesystem DF respons. Det syns att verksamheten kommit 

igång att skriva avvikelser vilket är bra. Vi fortsätter jobba med att få in fler avvikelser inom alla om-

råden. Vi arbetar kontinuerligt med att få ner antalet fall och kommer under 2020 fördjupa oss i den 

enskilda individens förebyggande åtgärder, om de är tillräckliga och om åtgärderna följs. 

Läkemedelsavvikelser handlar ofta om missade signeringar. 

Övriga avvikelser gäller fastighet.  
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Figur 4. Avvikelsernas allvarlighetsgrad för 2019 samt förändringen mot tidigare år. 

 

De flesta avvikelser som rapporteras är mindre allvarliga, vilket är positivt. Men verksamheten har 

några allvarliga avvikelser, som det nogsamt har utretts och analyserats och där åtgärder och föränd-

rade arbetssätt är vidtagna 

14.3.1 Lex Maria 

Stångberga har inte haft några Lex Maria ärenden under 2019 

14.3.2 Lex Sarah 

Stångberga har inte anmält några Lex Sarah till IVO under 2019 
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14.4 Kvalitetsregister 

14.4.1 Senior alert 

 

 
 

Figur 5. Resultat från det förebyggande arbetet i Senior alert för 2019 samt jämförelser med tidigare år. Andel 
boende med riskbedömningar (RB) anges i förhållanden till antal platser. Andel RB med risk avser andelen av 
de genomförda riskbedömningarna som visar risker. Andelar planerade och utförda åtgärdar anges i förhål-

lande till de som hade risk. Datakälla: Senior alert. 
 

Vi har påbörjat registreringen i Senior Alert. Riskbedömningarna är gjorda, åtgärdsplaner upprättade 

arbetet med att utföra åtgärder är pågående.  
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14.5  Egenkontrollprogram 

Vi arbetar systematiskt efter årshjulet med våra egenkontroller, resultaten analyseras och åtgärdas 

och följs upp och i vissa områden skapas en handlingsplan. 
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15 Mål och strategier för det kommande året 
Vi kommer fortsätta med följsamheten i arbetet med personcentrerad vård och omsorg utifrån tea-

marbete.  

All personal ska gå en webb-baserad utbildning inom nollvision. Den utbildningen har en bredd som 

belyser många områden som t ex vikten av kartläggning, teamarbete och personcentrering.  

Kostgruppens mål: Måltidsmiljön (delaktighet och skapa färdiga dukningar vardag, helg och högtider)  

Aktivitetsgruppens mål: Få igång planeringen av avdelningens egna veckoscheman ink helg. Idag har 

verksamheten aktivitetsschema övergripande och aktiviteter på individnivå.   

Säkerhetsgruppens mål: Månadsvis följa upp svarstiden. Larmen ska besvaras utan dröjsmål. 

Kvalitetsrådet: Fortsätter analysera fall, de kommer fördjupa sig i de individuella fallen med hjälp av 

forskaren. Frågeställningar som har lyfts upp är: Är de förebyggande insatserna utifrån kvalitetsregis-

ter goda nog? Genomförs de förebyggande insatserna av personalen?  

Dokumentationsgruppen: Ska säkerställa att alla medarbetare kan och kommer in i dator, vet vilka 

program vi använder och följer upp användarna. De använder sig av en frågemall och säkerställer att 

alla kan.  

Värderingscoacherna: Ska aktivt synliggöra vårt värderingsarbete med olika aktiviteter under året. 
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