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5. Avtals- och uppdragsuppföljning (SN 2020.011)
Förslag till beslut
Socialnämnden noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen i Vallentuna kommun har 2019-2020, i enlighet med kommunallagen, 
följt upp och granskat kommunens utförare inom särskilt boende för äldre. Granskade utförare 
är Bräcke diakoni (Stångberga), Attendo (Vårdbo), Vallentuna kommuns utförare (Korallen, 
Magnolian, dagverksamheten Östanbo, Väsbygården) samt driftentreprenaden Augustendal 
som drivs av Norlandia.
Verksamheterna har genomlysts genom webenkät, platsbesök, granskning av rutiner och 
processer samt analys av social dokumentation. De brister som setts har återkopplats till 
utförarna där verksamhetscheferna fått återrapportera åtgärder som avhjälper bristerna. Det är 
dessa som nu rapporteras till Socialnämnden i detta ärende.
Bristerna har delats in i två kategorier:
-åtgärd som ska utföras och återkopplas (ska-åtgärder)
-förbättringsförslag (bör-åtgärder)
I rapporten finns en sammanställning över bristerna samt åtgärder som återkopplats. Inga 
utförare har underlåtit att återkoppla åtgärder.
Några av de större områdena där brister funnits är generellt sådana som handlar om:
-         Genomförandeplaner
-         Avvikelser
-         Lex Sarah

Handlingar
 §105 SN AU Avtals- och uppdragsuppföljning, särskilt boende för äldreoende för äldre
 Tjänsteskrivelse 2020-11-09, Uppföljning av brister och åtgärder efter avtalsuppföljning 

särskilt boende för äldre
 Avtals- uppdragsuppfoljning sarskilt boende åtgärder
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§ 105
Avtals- och uppdragsuppföljning, särskilt boende för äldreoende för äldre 
(SN 2020.011)
Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att socialnämnden noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen i Vallentuna kommun har 2019-2020, i enlighet med kommunallagen, 
följt upp och granskat kommunens utförare inom särskilt boende för äldre. Granskade utförare 
är Bräcke diakoni (Stångberga), Attendo (Vårdbo), Vallentuna kommuns utförare (Korallen, 
Magnolian, dagverksamheten Östanbo, Väsbygården) samt driftentreprenaden Augustendal 
som drivs av Norlandia.
Verksamheterna har genomlysts genom webenkät, platsbesök, granskning av rutiner och 
processer samt analys av social dokumentation. De brister som setts har återkopplats till 
utförarna där verksamhetscheferna fått återrapportera åtgärder som avhjälper bristerna. Det är 
dessa som nu rapporteras till Socialnämnden i detta ärende.
Bristerna har delats in i två kategorier:
-åtgärd som ska utföras och återkopplas (ska-åtgärder)
-förbättringsförslag (bör-åtgärder)
I rapporten finns en sammanställning över bristerna samt åtgärder som återkopplats. Inga 
utförare har underlåtit att återkoppla åtgärder.
Några av de större områdena där brister funnits är generellt sådana som handlar om:
-          Genomförandeplaner
-          Avvikelser
-          Lex Sarah

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2020-11-09, Uppföljning av brister och åtgärder efter 

avtalsuppföljning särskilt boende för äldre
 Avtals- uppdragsuppfoljning sarskilt boende åtgärder
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Tjänsteskrivelse

Uppföljning av brister och åtgärder 
efter avtalsuppföljning särskilt boende 
för äldre

Förslag till beslut
Socialnämnden noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningen i Vallentuna kommun har 2019-2020, i enlighet med 
kommunallagen, följt upp och granskat kommunens utförare inom särskilt boende för 
äldre. Granskade utförare är Bräcke diakoni (Stångberga), Attendo (Vårdbo), 
Vallentuna kommuns utförare (Korallen, Magnolian, dagverksamheten Östanbo, 
Väsbygården) samt driftentreprenaden Augustendal som drivs av Norlandia.

Verksamheterna har genomlysts genom webenkät, platsbesök, granskning av rutiner 
och processer samt analys av social dokumentation. De brister som setts har 
återkopplats till utförarna där verksamhetscheferna fått återrapportera åtgärder som 
avhjälper bristerna. Det är dessa som nu rapporteras till Socialnämnden i detta 
ärende.

Bristerna har delats in i två kategorier:

-åtgärd som ska utföras och återkopplas (ska-åtgärder)

-förbättringsförslag (bör-åtgärder)

I rapporten finns en sammanställning över bristerna samt åtgärder som återkopplats. 
Inga utförare har underlåtit att återkoppla åtgärder.

Några av de större områdena där brister funnits är generellt sådana som handlar om:

- Genomförandeplaner
- Avvikelser
- Lex Sarah

Fanny Rosling Samanthi Kahn
Avdelningschef Strateg äldreomsorg
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Inledning nämndrapport 

Informationen om status på åtgärder efter avtals- och uppdragsuppföljningen återger det förhål-
lande som rådde då denna rapport skapades. Rapporten innehåller de åtgärder som verksamheter-
na fick efter avtals- och uppdragsuppföljningen. De åtgärder som finns i denna sammanställning är 
de som utföraren ska åtgärda och återkoppla inom angiven tid. Utöver dessa åtgärder finns ytterli-
gare ett antal åtgärder av kategorin förbättringsförslag som inte behöver återkopplas. Förutom åt-
gärden och dess status finns även kommentarer som cheferna skrivit som kort beskriver vad som 
har gjorts. 

Inledning 

Denna rapport innehåller samtliga åtgärder efter avtals- uppdragsuppföljningen. Åtgärderna finns 
även tillgängliga i ledningssystemet där dessa ska återrapporteras. 

Det finns två typer av åtgärder: 

1. Åtgärd som ska utföras och återrapporteras. 
2. Förbättringsförslag (åtgärder som är frivilliga att återrapportera). 

Förteckning åtgärder 

Kund, omvårdnadsarbete 

Kundens vardag, särskilt boende äldre 

Åtgärd 
Status + Uppföljningsansvariga 
+ Slutdatum 

Åtgärdstyp, kvalitetsuppföljning 

Säkerställ att det i genomföran-
deplanerna framkommer när 
dessa ska följas upp.  (Korallen, 
somatik) 

 Avslutad 

Uppföljningsansvariga 
Berg-Ahlin, Maria (Särskilt bo-
ende äldre) Slutdatum 
2020-03-20 

 Åtgärd som ska utföras och 
återkopplas. 

Utföraren bör se över både mall för genomförandeplan, arbetet med framtagande och uppföljning av 
planer för nya och befintliga kunder i syfte att säkerställa att genomförandeplaner följs upp och att arbe-
tet dokumenteras. 

 

Korallen, somatik 

Dokumentation piloterna i verksamheten följer upp med sina kollegor, när och hur de ska följa upp 
genomförandeplanerna. Ligger i verksamhetsårshjulet att alla ser över genomförandeplanen under feb. 
och sep. månad eller vid förändring. Uppdaterar kontaktmannaskapets ansvar för dokumentation och 
genomförandeplanerna. 

 

Säkerställ att det i genomföran-
deplanerna framkommer när 
dessa ska följas upp.  (Stång-
berga) 

 Avslutad 

Uppföljningsansvariga 
Brådhe, Birgitta (Stångberga) 
Slutdatum 
2020-03-12 

 Åtgärd som ska utföras och 
återkopplas. 

Datum för uppföljning ska dokumenteras i samtliga genomförandeplaner för att säkerställa att dessa 
möten blir av. 

 

Stångberga 

Uppdatering pågår samt datum för uppföljning skrivs in i journalen. 
 

Rutin för hantering av skydds- 
och begränsningsåtgärder.  

 Avslutad 

Uppföljningsansvariga 

 Åtgärd som ska utföras och 
återkopplas. 
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Åtgärd 
Status + Uppföljningsansvariga 
+ Slutdatum 

Åtgärdstyp, kvalitetsuppföljning 

(Augustendal) Fishburn-Holmberg, Monica (Au-
gustendal) Slutdatum 
2020-08-31 

Verksamheten har inte redovisat någon rutin/ något dokument som beskriver arbetet med ovanstående 
område. Verksamheten bör redovisa denna åtgärd genom att "ladda upp" efterfrågat dokument på likar-
tat sätt som övriga rutiner samt kommentera i åtgärden och klarmarkera denna. 

 

Augustendal 

Dessa har länkats. Se rutinerna id # 31820. Nollvision en demensvård utan tvång och begränsningar. 
Utredningshjälp för ställningstagande av skyddsåtgärder. 

All legitimerad personal jobbar rutinmässigt med detta och dokumenterar i den enskildes journal vid 
sådana åtgärder. All personal genomgå nollvisions webbutbildning. 

  

  

  
 

Förbättra spårbarhet i social 
journal.  (Augustendal) 

 Avslutad 

Uppföljningsansvariga 
Fishburn-Holmberg, Monica (Au-
gustendal) Slutdatum 
2020-08-31 

 Åtgärd som ska utföras och 
återkopplas. 

Verksamhetschef behöver säkerställa att personalen får kunskap om social dokumentation. Det behöver 
tydliggöras vilken typ av anteckningar som ska föras i den sociala journalen och hur frekvent så att hän-
delser av betydelse dokumenteras och spårbarheten säkerställs. 

 

Augustendal 

Alla omvårdnadspersonal som utför vård och omsorgs uppgifter hos oss får sin egen personlig inlogg-
ningsuppgifter till Safedoc journalsystemet samt kvalitetssystemet, TQM.  Därmed kan man lätt spåra 
vem som skrivit en anteckning i dessa system eftersom man signerar varje anteckning och det ske i 
omedelbar anslutning till att anteckningen förs in i journalen. Datum och tid registreras också vid an-
teckningen som kan också spåras till vem som jobbade det passet via bemanningssystemet. 

Signeringslistor finns också som uppdateras årligen och vid nyanställningar. 

Verksamheten fokuserar på att förbättra spårbarhet i social journalen genom att personalens doku-
mentation av de insatserna som ges enligt SOL följs upp regelbundet. Personalen utbildas att skriva 
nödvändig information om den enskildes bakgrund, aktuella insatser och skälen till dessa samt händel-
ser som påverkat eller kommer att påverka den enskilde.  Personalen utbildas i att skiva om den en-
skilde i sina journalföringar och inte andra medboende i andras journaler.  Dokumentation följs upp 
systematiskt genom att styckvis granska journalerna månadsvis av ledningen ( verksamhetschef, team-
samordnare). Syftet är att säkerställa spårbarheten och att se till att dokumentationen skrivs med re-
spekt till den enskildes integritet, att den inte innehålla subjektiva omdömen och att språket är värdigt 
och är ändamålsenligt.  Personalen utbildas att upprätta genomförandeplaner inom 14 dagar efter 
boendes inflytt och att använda genomförandeplanen som en livande dokument, uppdatera vid behov 
och  att dokumentera händelser i både den enskildes journal samt kvalitetssystem när någonting avvika 
från genomförandeplanen. 

 

Förbättra spårbarhet i social 
journal.  (Stångberga) 

 Avslutad 

Uppföljningsansvariga 
Brådhe, Birgitta (Stångberga) 
Slutdatum 
2020-03-16 

 Åtgärd som ska utföras och 
återkopplas. 

Verksamhetschef behöver säkerställa att personalen får kunskap om social dokumentation. Det behöver 
tydliggöras vilken typ av anteckningar som ska föras i den sociala journalen och hur frekvent så att hän-
delser av betydelse dokumenteras och spårbarheten säkerställs. 

 

Stångberga 

Dokumentation och omvårdnadsplaner skrivs löpande, samt vid behov hos varje boende. 
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Åtgärd 
Status + Uppföljningsansvariga 
+ Slutdatum 

Åtgärdstyp, kvalitetsuppföljning 

Allt som är avvikande från plan dokumenteras i journal. 
 

För diskussion i personalgruppen 
om social dokumentation.  (Au-
gustendal) 

 Avslutad 

Uppföljningsansvariga 
Fishburn-Holmberg, Monica (Au-
gustendal) Slutdatum 
2020-08-31 

 Åtgärd som ska utföras och 
återkopplas. 

För diskussion i personalgruppen om vad som är information av betydelse i social journal och vad som 
inte bör dokumenteras om kund.Anteckningar på gruppnivå utan uppgift kopplad till den enskildes delta-
gande eller tillvaro är inte relevanta i den enskildes sociala journal. Uppgifter om andra boendes privata 
förhållanden i den enskildes journal bedöms inte relevanta i journalen. 

 

Augustendal 

Verksamheten lär personalen att den social dokumentationen utgör ett mycket viktigt underlag för den 
enskilde och för att kunna fylla sin funktion, krävs att den innehåller tillräckligt, väsentlig och korrekt 
information. Stöd ges till personalen så att man skriver bara om sådant som har betydelse för den bo-
ende och att man ska alltid skriva med respekt och tänker på sammanhanget. Verksamheten kommer 
titta mer på den under hösten gruppvis. 

 

För diskussion i personalgruppen 
om social dokumentation.  
(Stångberga) 

 Avslutad 

Uppföljningsansvariga 
Brådhe, Birgitta (Stångberga) 
Slutdatum 
2020-03-13 

 Åtgärd som ska utföras och 
återkopplas. 

För diskussion i personalgruppen om vad som är information av betydelse i social journal och vad som 
inte bör dokumenteras om kund. 

 

Stångberga 

Verksamheten har säkerställt att personalen har fått kunskap om hur man dokumenterar i syste-
men.Utbildningsatsning kommer att ske fortlöpande under våren 2020. 

 

Implementera rutin för inform-
ationsöverföring  (Stångberga) 

 Avslutad 

Uppföljningsansvariga 
Brådhe, Birgitta (Stångberga) 
Slutdatum 
2020-03-20 

 Åtgärd som ska utföras och 
återkopplas. 

Den rutin som finns för informationsöverlämning tillsammans med rutiner för dokumentation ska imple-
menteras. 

 

Stångberga 

Rutin uppdaterad, och implementerad 20-02-27 APT 
 

Överlämna akter enligt avtal.  
(Stångberga) 

 Avslutad 

Uppföljningsansvariga 
Brådhe, Birgitta (Stångberga) 
Slutdatum 
2020-03-20 

 Åtgärd som ska utföras och 
återkopplas. 

När uppdrag avslutas ska akten överlämnas till kommunen för arkivering. Utföraren ska verka för att detta 
sker. 

 

Stångberga 

Vi återkommer i denna fråga, vi behöver förtydligande i denna fråga. 
 

Överlämna akter enligt avtal.  
(Vårdbo) 

 Avslutad 

Uppföljningsansvariga 
Högberg, Anette (Vårdbo) Slut-
datum 

 Åtgärd som ska utföras och 
återkopplas. 
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Åtgärd 
Status + Uppföljningsansvariga 
+ Slutdatum 

Åtgärdstyp, kvalitetsuppföljning 

2020-03-20 

Verka för att kontinuerligt överlämna akter enligt avtal. 

 

Vårdbo 

Akter ska  lämnas in enligt gällande rutin under våren. 
 

Förbättra personalens kunskap 
om social dokumentation.  
(Stångberga) 

 Avslutad 

Uppföljningsansvariga 
Brådhe, Birgitta (Stångberga) 
Slutdatum 
2020-03-12 

 Åtgärd som ska utföras och 
återkopplas. 

Verksamhetschef behöver säkerställa att personalen får kunskap om social dokumentation. Det behöver 
tydliggöras vilken typ av anteckningar som ska föras i den sociala journalen så att händelser av betydelse 
dokumenteras. 

 

Stångberga 

Vi uppdaterar genomförandeplaner och skriver nya, personalen fått kunskap i hur man dokumenterar. 

Vi tar upp och diskuterar vikten av att dokumentera och uppdatera genomförandeplaner regelbun-
det,team möten, avdelningsmöten.Ny rutin för egenkontroll är skapad, tillsyn sker kvartalsvis. 

Dokumentationsutbildning i vår för dom som anser sig behöva det. 
 

Förbättra kunskap om avvikelser 
och avvikelsehantering.  (Stång-
berga) 

 Avslutad 

Uppföljningsansvariga 
Brådhe, Birgitta (Stångberga) 
Slutdatum 
2020-03-20 

 Åtgärd som ska utföras och 
återkopplas. 

I de fem journaler som har granskats finns inga anteckningar som redogör för inträffade avvikelser. Det 
bedöms inte vara troligt att inte en enda avvikelse inträffat under den sexmånadersperiod som journal 
begärts in för. Verksamheten behöver säkerställa att personal får kännedom om rutiner avvikelsehante-
ring och om vilka typer av händelser som är att betrakta som avvikelser. 

 

Stångberga 

Tas upp och diskutera vid APT, rutinen för avvikelsehantering finns i vårat ledningssystem. 

Den personal som nyanställd får information och vid introduktionen gås ledningssystem igenom och 
där visas hur man skriver avvikelser. 

 

Ny kund särskilt boende, äldre 

Åtgärd 
Status + Uppföljningsansvariga 
+ Slutdatum 

Åtgärdstyp, kvalitetsuppföljning 

Genomförandeplan inom 14 
dagar  (Väsbygården, demens) 

 Avslutad 

Uppföljningsansvariga 
Andersson, Maria (Väsbygården, 
demens) Slutdatum 
2020-03-20 

 Åtgärd som ska utföras och 
återkopplas. 

Enligt avtal ska GFP vara biståndshandläggare tillhanda inom 14 dagar. Verksamheten behöver säkerställa 
att detta sker. 

 

Väsbygården, demens 

vi har tagit upp med tillsvidareanställd personal som är kontaktpersoner och skriver genomförandeplan 
att det ska upprättas inom 14 dagar samt att EC följer upp detta. 

 

Genomförandeplan inom 14 
dagar.  (Väsbygården, somatik) 

 Avslutad 

Uppföljningsansvariga 
Melin, Mari (Väsbygården, soma-

 Åtgärd som ska utföras och 
återkopplas. 
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Åtgärd 
Status + Uppföljningsansvariga 
+ Slutdatum 

Åtgärdstyp, kvalitetsuppföljning 

tik) Slutdatum 
2020-03-20 

Enligt avtal ska GFP vara biståndshandläggare tillhanda inom 14 dagar. Verksamheten behöver säkerställa 
att detta sker. 

Genomförandeplan inom 14 
dagar  (Korallen, somatik) 

 Avslutad 

Uppföljningsansvariga 
Berg-Ahlin, Maria (Särskilt bo-
ende äldre) Slutdatum 
2020-03-20 

 Åtgärd som ska utföras och 
återkopplas. 

Enligt avtal ska GFP vara biståndshandläggare till handa inom 14 dagar. Verksamheten behöver säkerställa 
att detta sker. 

 

Korallen, somatik 

Genomgång med medarbetarna om kontaktpersonaansvaret att påbörja genomförande planen när 
boende flyttar in. Treserva piloterna i verksamheten går igenom genomförandeplanerna och ger 
dokumentationsstöd till de kollegor som behöver stöd i att skriva genomförandeplaner.planer. Tid 
avsätts i verksamheten för Treserva piloterna för detta. Treserva piloterna återkopplar till enhetschef. 
Tas upp som verksamhetsmål för 2020. Dokumentation, genomförandeplan och förtydligande målfor-
muleringar i genomförandeplanerna. 

 

Genomförandeplan inom 14 
dagar.  (Korallen, demens) 

 Avslutad 

Uppföljningsansvariga 
Kling, Pia (Korallen, demens) 
Slutdatum 
2020-03-20 

 Åtgärd som ska utföras och 
återkopplas. 

Enligt avtal ska GFP vara biståndshandläggare tillhanda inom 14 dagar. Verksamheten behöver säkerställa 
att detta sker. 

 

Korallen, demens 

Information om gällande rutin för upprättande av GFP är tagen vid AMM samt i individuella medarbe-
tarsamtal.  Och som verksamhetsmål  för 2020, finns  med att kontaktperson upprättar en GPF inom 14 
dagar sedan boende flyttat in, och där beaktar de önskemål, åsikter och intressen som finns. En inven-
tering om ev. behov av utbildning för att upprätta GFP, har framgått i de individuella medarbetarsamtal 
under februari-20. Och de medarbetare som behövt stöd i att skriva GFP har fått det. 

 

Genomförandeplan inom 14 
dagar  (Stångberga) 

 Avslutad 

Uppföljningsansvariga 
Brådhe, Birgitta (Stångberga) 
Slutdatum 
2020-03-12 

 Åtgärd som ska utföras och 
återkopplas. 

Enligt avtal ska GFP vara biståndshandläggare tillhanda inom 14 dagar. Verksamheten behöver säkerställa 
att detta sker. 

 

Stångberga 

Personalen informerad om rutinen kring GP, vi arbetar med att färdigställa och följa upp och skicka in 
dom. 

 

Genomförandeplan inom 14 
dagar  (Vårdbo) 

 Avslutad 

Uppföljningsansvariga 
Högberg, Anette (Vårdbo) Slut-
datum 
2020-03-20 

 Åtgärd som ska utföras och 
återkopplas. 

Enligt avtal ska GFP vara biståndshandläggare till handa inom 14 dagar. Verksamheten behöver säkerställa 
att detta sker. 
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Åtgärd 
Status + Uppföljningsansvariga 
+ Slutdatum 

Åtgärdstyp, kvalitetsuppföljning 

Vårdbo 

Utför nu detta enligt gällande rutin 
 

Medarbetare/Arbetsmiljö 

Ny medarbetare 

Åtgärd 
Status + Uppföljningsansvariga 
+ Slutdatum 

Åtgärdstyp, kvalitetsuppföljning 

Komplettera checklista med 
rutin för introduktion av ny 
medarbetare mm.  (Väsbygår-
den, demens) 

 Avslutad 

Uppföljningsansvariga 
Andersson, Maria (Väsbygården, 
demens) Slutdatum 
2020-03-20 

 Åtgärd som ska utföras och 
återkopplas. 

Verksamheten har endast redovisat en checklista. Denna bör kompletteras med en lokal rutin som beskri-
ver hur introduktionen organiseras. Exempel på innehåll kan vara: 
Ansvar och roller under introduktionen. 
Omfattning av introduktionen 
Vem svarar för vilka av introduktionsblocken. 
Uppföljning av introduktionen. 
 
Vidare bör checklistan för introduktion utvecklas ytterligare så att denna sorteras i "logiska block" där en 
funktion får ansvar för genomgång av blocket. Korallens checklista är ett exempel på detta. 

 

Väsbygården, demens 

vi har en rutin för detta 
 

Komplettera checklista med 
rutin för introduktion av ny 
medarbetare mm.  (Väsbygår-
den, somatik) 

 Avslutad 

Uppföljningsansvariga 
Melin, Mari (Väsbygården, soma-
tik) Slutdatum 
2020-03-20 

 Åtgärd som ska utföras och 
återkopplas. 

Verksamheten har endast redovisat en checklista. Denna bör kompletteras med en lokal rutin som beskri-
ver hur introduktionen organiseras. Exempel på innehåll kan vara: 
Ansvar och roller under introduktionen. 
Omfattning av introduktionen 
Vem svarar för vilka av introduktionsblocken. 
Uppföljning av introduktionen. 
 
Vidare bör checklistan för introduktion utvecklas ytterligare så att denna sorteras i "logiska block" där en 
funktion får ansvar för genomgång av blocket. Korallens checklista är ett exempel på detta. 

Hälso- och sjukvård 

Delegering inom hälso- och sjukvård 

Åtgärd 
Status + Uppföljningsansvariga 
+ Slutdatum 

Åtgärdstyp, kvalitetsuppföljning 

Säkerställa att delegeringar följs 
upp  (Väsbygården, demens) 

 Avslutad 

Uppföljningsansvariga 
Westerberg, Carina (HS enheten), 
Andersson, Maria (Vallentuna) 

 Åtgärd som ska utföras och 
återkopplas. 
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Åtgärd 
Status + Uppföljningsansvariga 
+ Slutdatum 

Åtgärdstyp, kvalitetsuppföljning 

Slutdatum 
2020-03-20 

Hälso- och sjukvårdspersonalen ansvarar för att den som ska ta emot delegeringen klarar att utföra upp-
giften på ett säkert sätt. Det innebär bland annat att följa upp att uppgiftsmottagaren fortsättningsvis 
klarar uppgiften i god tid innan tiden för delegeringsbeslutet går ut bedöma om delegeringen ska förnyas 
eller avslutas. 

 

Väsbygården, demens 

Påminnelse på möte har skett om att SSK följer upp sina delegeringar 1 ggr/år med sin signatur på 
papper. 
Gå igenom ev. frågor fr personal, förtydliganden. Stöd i hanteringen av läkemedel. 
Ev. mer stöd i det digitala verktyget ALFA (läkemedelssignering) 

 

Säkerställa att delegeringar följs 
upp  (Väsbygården, somatik) 

 Avslutad 

Uppföljningsansvariga 
Westerberg, Carina (HS enheten), 
Melin, Mari (Väsbygården, soma-
tik) Slutdatum 
2020-03-20 

 Åtgärd som ska utföras och 
återkopplas. 

Hälso- och sjukvårdspersonalen ansvarar för att den som ska ta emot delegeringen klarar att utföra upp-
giften på ett säkert sätt. Det innebär bland annat att följa upp att uppgiftsmottagaren fortsättningsvis 
klarar uppgiften i god tid innan tiden för delegeringsbeslutet går ut bedöma om delegeringen ska förnyas 
eller avslutas. 

 

Väsbygården, somatik 

Påminnelse på möte har skett om att SSK följer upp sina delegeringar 1 ggr/år med sin signatur på 
papper. Gå igenom ev. frågor fr personal, förtydliganden. Stöd i hanteringen av läkemedel. Ev. mer 
stöd i det digitala verktyget ALFA (läkemedelssignering) 

 

Säkerställa att delegeringar följs 
upp  (Korallen, somatik) 

 Avslutad 

Uppföljningsansvariga 
Berg-Ahlin, Maria (Särskilt bo-
ende äldre), Westerberg, Carina 
(HS enheten) Slutdatum 
2020-03-20 

 Åtgärd som ska utföras och 
återkopplas. 

Hälso- och sjukvårdspersonalen ansvarar för att den som ska ta emot delegeringen klarar att utföra upp-
giften på ett säkert sätt. Det innebär bland annat att följa upp att uppgiftsmottagaren fortsättningsvis 
klarar uppgiften i god tid innan tiden för delegeringsbeslutet går ut bedöma om delegeringen ska förnyas 
eller avslutas. 

 

Korallen, somatik 

Påminnelse på möte har skett om att SSK följer upp sina delegeringar 1 ggr/år med sin signatur på 
papper. Gå igenom ev. frågor fr personal, förtydliganden. Stöd i hanteringen av läkemedel. Ev. mer 
stöd i det digitala verktyget ALFA (läkemedelssignering) 

 

Säkerställa att delegeringar följs 
upp  (Korallen, demens) 

 Avslutad 

Uppföljningsansvariga 
Westerberg, Carina (HS enheten), 
Kling, Pia (Korallen, demens) 
Slutdatum 
2020-03-20 

 Åtgärd som ska utföras och 
återkopplas. 

Hälso- och sjukvårdspersonalen ansvarar för att den som ska ta emot delegeringen klarar att utföra upp-
giften på ett säkert sätt. Det innebär bland annat att följa upp att uppgiftsmottagaren fortsättningsvis 
klarar uppgiften i god tid innan tiden för delegeringsbeslutet går ut bedöma om delegeringen ska förnyas 
eller avslutas. 
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Åtgärd 
Status + Uppföljningsansvariga 
+ Slutdatum 

Åtgärdstyp, kvalitetsuppföljning 

Korallen, demens 

Påminnelse på möte har skett om att SSK följer upp sina delegeringar 1 ggr/år med sin signatur på 
papper. Gå igenom ev. frågor fr personal, förtydliganden. Stöd i hanteringen av läkemedel. Ev. mer 
stöd i det digitala verktyget ALFA (läkemedelssignering) 

 

Säkerställa att delegeringsbeslut 
gäller högst ett år och ska följas 
upp vid minst två tillfällen under 
giltighetstiden.  (Stångberga) 

 Avslutad 

Uppföljningsansvariga 
Brådhe, Birgitta (Stångberga) 
Slutdatum 
2020-03-09 

 Åtgärd som ska utföras och 
återkopplas. 

Vid genomgång av delegerade beslut framkommer det att uppföljningen av delegering inte sker enligt 
rutin. Rekommenderar att uppföljningen utförs och dokumenteras. Enligt föreskriften HFLS-FS 2017:37 9 
kap 3§ Delegering av iordningställande och administrering eller överlämnande av läkemedel ska sjukskö-
terska följa upp att den delegerade arbetsuppgiften utförs korrekt. 

 

Stångberga 

Följer upp delegeringarna fortlöpande.Vi följer upp var 6 månad samt årsvis, en sjuksköterska har detta 
som sin uppgift att följa upp detta. 

 

Säkerställa överlämnande av 
läkemedel till patient  (Korallen, 
somatik) 

 Avslutad 

Uppföljningsansvariga 
Berg-Ahlin, Maria (Särskilt bo-
ende äldre), Westerberg, Carina 
(HS enheten) Slutdatum 
2020-03-20 

 Åtgärd som ska utföras och 
återkopplas. 

Det är av viktigt att sjuksköterska uppmana personalen att alltid räkna tabletterna i dospåsen och kontrol-
lera doseringen för läkemedel som administreras innan läkemedel överlämnas till patienten. 

 

Korallen, somatik 

Påminnelse har skett på SSK möte att då delegering sker samt även vid fysiska möten påtala extra att 
delegerad personal alltid skall räkna tabletterna i dospåsen och kontrollera doseringen för läkemedel 
mot ordinationshandlingen i pappersform i patientens läkemedelsskåp innan överlämningen. 

 

Säkerställa överlämnande av 
läkemedel till patient  (Korallen, 
demens) 

 Avslutad 

Uppföljningsansvariga 
Westerberg, Carina (HS enheten), 
Kling, Pia (Korallen, demens) 
Slutdatum 
2020-03-20 

 Åtgärd som ska utföras och 
återkopplas. 

Det är av viktigt att sjuksköterska uppmana personalen att alltid räkna tabletterna i dospåsen och kontrol-
lera doseringen för läkemedel som administreras innan läkemedel överlämnas till patienten. 

 

Korallen, demens 

Påminnelse har skett på SSK möte att då delegering sker samt även vid fysiska möten påtala extra att 
delegerad personal alltid skall räkna tabletterna i dospåsen och kontrollera doseringen för läkemedel 
mot ordinationshandlingen i pappersform i patientens läkemedelsskåp innan överlämningen. 

 

Säkerställa att den delegerade 
arbetsuppgiften utförs korrekt 
och att verksamheten arbetar 
efter nya föreskriften.  (Stång-
berga) 

 Avslutad 

Uppföljningsansvariga 
Brådhe, Birgitta (Stångberga) 
Slutdatum 
2020-03-12 

 Åtgärd som ska utföras och 
återkopplas. 

Verksamheten ska dokumentera så att man utifrån signeringslistans administrering kan utläsa vilken sjuk-
sköterska som haft ansvaret att förbereda listan inför månaden. .  
I den nya föreskriften är det förstärkta krav vid delegeringen och verksamheten behöver säkerställa att 
uppföljningen av delegeringar dokumenteras 
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Åtgärd 
Status + Uppföljningsansvariga 
+ Slutdatum 

Åtgärdstyp, kvalitetsuppföljning 

Stångberga 

vi följer upp var 6 månad samt vid behov. 
 

Revidering av rutin delegering  
(Stångberga) 

 Avslutad 

Uppföljningsansvariga 
Brådhe, Birgitta (Stångberga) 
Slutdatum 
2020-03-08 

 Åtgärd som ska utföras och 
återkopplas. 

I dokumentet framgår inte ansvarsfördelning mellan olika funktioner som berörs av rutinen på ett tydligt 
sätt. Av rutinen framgår vidare inte hur samverkan sker mellan utfärdare av delegering och mottagarens 
arbetsledare kring omdöme och lämplighet för mottagaren av delegeringsbeslut. Här framgår hur delege-
ringsprocessen går till men inte att mottagande av delegering är frivilligt. I rutinen framgår vidare inte att 
uppföljning ska göras av den som utfärdat delegeringen minst två gånger per år och att denna ska doku-
menteras. Det framgår vidare inte i vilka situationer återkallelse av beslut kan ske. Det saknas även be-
skrivning av hur egenkontroller utförs för att säkerställa delegeringsrutinens tillämpning. 
 
 
Den sammantagna bedömningen är att rutinen är relevant och utformad så att information är tillgänglig 
för målgruppen. Det finns dock åtskillig information som verksamheten behöver komplettera med enligt 
beskrivningen ovan.. 

 

Stångberga 

Alla delegeringar ses över och uppdateras, vi följer Bräckes ledningssystem och rutinen för delegering 
som finns där.Uppföljning var 6 månad. 

Vi har en sjuksköterska som är delegering ansvarig och håller reda på när dom skall uppdateras eller 
det ska göras prover. 

 

Läkemedelshantering 

Åtgärd 
Status + Uppföljningsansvariga 
+ Slutdatum 

Åtgärdstyp, kvalitetsuppföljning 

Verksamheten behöver säker-
ställa att effekten av vid behovs-
läkemedel utvärderas och do-
kumenteras i patientjournal.  
(Väsbygården, demens) 

 Avslutad 

Uppföljningsansvariga 
Westerberg, Carina (HS enheten), 
Andersson, Maria (Vallentuna) 
Slutdatum 
2020-03-20 

 Åtgärd som ska utföras och 
återkopplas. 

Sjuksköterskan ska alltid följa upp sin bedömning och effekten av läkemedlet. 

 

Väsbygården, demens 

Diskuterat på SSK möte. Legitimerad personal och personal på boendet behöver hjälpas åt i denna 
process. Då personal utlämnar vid behovsläkemedel för en ex orolig patient så har vi i verksamheten 
svårt att ffa kvällar nätter, helger att åka ut fysiskt till varje patient för att utvärdera. Vi brukar som 
regel be personal att dokumentera efter given tid effekten av läkemedlet. Men vi ringer även ibland 
upp personal för att höra effekten. Vi diskuterar även på våra team träffar om någon patient behöver 
få sin vid behovsläkemedel insatt regelbundet eller utsatt. En del patienter har insatt vid behovsläke-
medel lång tid och ansvarig läkare önskar då så. 

 

Verksamheten behöver säker-
ställa att effekten av vid behovs-
läkemedel utvärderas och do-
kumenteras i patientjournal.  
(Väsbygården, somatik) 

 Avslutad 

Uppföljningsansvariga 
Westerberg, Carina (HS enheten), 
Melin, Mari (Väsbygården, soma-
tik) Slutdatum 
2020-03-20 

 Åtgärd som ska utföras och 
återkopplas. 

Sjuksköterskan ska alltid följa upp sin bedömning och effekten av läkemedlet. 
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Åtgärd 
Status + Uppföljningsansvariga 
+ Slutdatum 

Åtgärdstyp, kvalitetsuppföljning 

 

Väsbygården, somatik 

Diskuterat på SSK möte. Legitimerad personal och personal på boendet behöver hjälpas åt i denna 
process. Då personal utlämnar vid behovsläkemedel för en ex orolig patient så har vi i verksamheten 
svårt att ffa kvällar nätter, helger att åka ut fysiskt till varje patient för att utvärdera. Vi brukar som 
regel be personal att dokumentera efter given tid effekten av läkemedlet. Men vi ringer även ibland 
upp personal för att höra effekten. Vi diskuterar även på våra team träffar om någon patient behöver 
få sin vid behovsläkemedel insatt regelbundet eller utsatt. En del patienter har insatt vid behovsläke-
medel lång tid och ansvarig läkare önskar då så. 

 

Säkerställa att effekten av vid 
behovsläkemedel utvärderas 
och dokumenteras i patientjour-
nal.  (Korallen, somatik) 

 Avslutad 

Uppföljningsansvariga 
Berg-Ahlin, Maria (Särskilt bo-
ende äldre), Westerberg, Carina 
(HS enheten) Slutdatum 
2020-03-20 

 Åtgärd som ska utföras och 
återkopplas. 

Verksamheten behöver säkerställa att effekten av vid behovsläkemedel utvärderas och dokumenteras i 
patientjournal. 

 

Korallen, somatik 

Diskuterat på SSK möte. 
Legitimerad personal och personal på boendet behöver hjälpas åt i denna process. 
Då personal utlämnar vid behovsläkemedel för en ex orolig patient så har vi i verksamheten svårt att 
ffa kvällar nätter, helger att åka ut fysiskt till varje patient för att utvärdera. Vi brukar som regel be 
personal att dokumentera efter given tid effekten av läkemedlet. Men vi ringer även ibland upp perso-
nal för att höra effekten. 
Vi diskuterar även på våra team träffar om någon patient behöver få sin vid behovsläkemedel insatt 
regelbundet eller utsatt. 
En del patienter har insatt vid behovsläkemedel lång tid och ansvarig läkare önskar då så. 

 

Verksamheten behöver säker-
ställa att effekten av vid behovs-
läkemedel utvärderas och do-
kumenteras i patientjournal  
(Korallen, demens) 

 Avslutad 

Uppföljningsansvariga 
Westerberg, Carina (HS enheten), 
Kling, Pia (Korallen, demens) 
Slutdatum 
2020-03-20 

 Åtgärd som ska utföras och 
återkopplas. 

Sjuksköterskan ska alltid följa upp sin bedömning och effekten av läkemedlet. 

 

Korallen, demens 

Diskuterat på SSK möte. Legitimerad personal och personal på boendet behöver hjälpas åt i denna 
process. Då personal utlämnar vid behovsläkemedel för en ex orolig patient så har vi i verksamheten 
svårt att ffa kvällar nätter, helger att åka ut fysiskt till varje patient för att utvärdera. Vi brukar som 
regel be personal att dokumentera efter given tid effekten av läkemedlet. Men vi ringer även ibland 
upp personal för att höra effekten. Vi diskuterar även på våra team träffar om någon patient behöver 
få sin vid behovsläkemedel insatt regelbundet eller utsatt. En del patienter har insatt vid behovsläke-
medel lång tid och ansvarig läkare önskar då så. 

 

Verksamheten behöver säker-
ställa att effekten av vid behovs-
läkemedel utvärderas och do-
kumenteras i patientjournal.  
(Magnolian korttidboende) 

 Avslutad 

Uppföljningsansvariga 
Westerberg, Carina (HS enheten), 
Andersson, Monica (HS enheten) 
Slutdatum 
2020-03-20 

 Åtgärd som ska utföras och 
återkopplas. 

Sjuksköterskan ska alltid följa upp sin bedömning och effekten av läkemedlet. 

 

Magnolian korttidboende 
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Åtgärd 
Status + Uppföljningsansvariga 
+ Slutdatum 

Åtgärdstyp, kvalitetsuppföljning 

Diskuterat på SSK möte. Legitimerad personal och personal på boendet behöver hjälpas åt i denna 
process. Då personal utlämnar vid behovsläkemedel för en ex orolig patient så har vi i verksamheten 
svårt att ffa kvällar nätter, helger att åka ut fysiskt till varje patient för att utvärdera. Vi brukar som 
regel be personal att dokumentera efter given tid effekten av läkemedlet. Men vi ringer även ibland 
upp personal för att höra effekten. Vi diskuterar även på våra team träffar om någon patient behöver 
få sin vid behovsläkemedel insatt regelbundet eller utsatt. En del patienter har insatt vid behovsläke-
medel lång tid och ansvarig läkare önskar då så. 

 

Verksamheten behöver säker-
ställa att effekten av vid behovs-
läkemedel utvärderas och do-
kumenteras i patientjournal.  
(Augustendal) 

 Avslutad 

Uppföljningsansvariga 
Fishburn-Holmberg, Monica (Au-
gustendal) Slutdatum 
2020-08-31 

 Åtgärd som ska utföras och 
återkopplas. 

Sjuksköterskan ska alltid följa upp sin bedömning och effekten av läkemedlet. 

 

Augustendal 

Personalen ringer alltid tjänstgörande sjuksköterska som ger bedömning om vid behovsläkemedel 
behovs ges. Om så är fallet, dokumenteras det i Safedoc av tjänstgörande sjuksköterska och utvärderas 
därefter. Det sker kontinuerligt. 

 

Verksamheten behöver säker-
ställa att effekten av vid behovs-
läkemedel utvärderas och do-
kumenteras i patientjournal.  
(Stångberga) 

 Avslutad 

Uppföljningsansvariga 
Brådhe, Birgitta (Stångberga) 
Slutdatum 
2020-03-10 

 Åtgärd som ska utföras och 
återkopplas. 

Sjuksköterskan ska alltid följa upp sin bedömning och effekten av läkemedlet. 

 

Stångberga 

Processen är påbörjad gällande uppföljning av rutinen kring vid behovsmedicin. 

Sjuksköterskorna dokumenterar hur effekten varit när man fått behovsläkemedel. 
 

Verksamheten behöver säker-
ställa att effekten av vid behovs-
läkemedel utvärderas och do-
kumenteras i patientjournal.  
(Vårdbo) 

 Avslutad 

Uppföljningsansvariga 
Högberg, Anette (Vårdbo) Slut-
datum 
2020-03-20 

 Åtgärd som ska utföras och 
återkopplas. 

Sjuksköterskan ska alltid följa upp sin bedömning och effekten av läkemedlet. 

 

Vårdbo 

Vi arbetar vidare med att informera personal att dokumentera i SOL om att de har tagit kontakt med 
ssk för att ge vbläkemedel.  Ssk skriver in jourtid att läkemedel har givits. Ssk  tar upp muntlig överrap-
portering samt tar del av skriftlig dokumentation. Detta är även inlagt i den skriftliga dagliga rutinen för 
ssk. 

 

Samverkan och informationsöverföring 

Åtgärd 
Status + Uppföljningsansvariga 
+ Slutdatum 

Åtgärdstyp, kvalitetsuppföljning 

Säkerställa rutin kontakt med 
hälso-och sjukvårdspersonal när 
patientens tillstånd fordrar det  
(Stångberga) 

 Avslutad 

Uppföljningsansvariga 
Brådhe, Birgitta (Stångberga) 
Slutdatum 
2020-03-20 

 Åtgärd som ska utföras och 
återkopplas. 

Enligt hälso- och sjukvårdsförordningen och Patientsäkerhetslagen ska patientens behov av trygghet, 
kontinuitet, samordning och säkerhet i vården tillgodoses. Vårdgivaren ska säkerställa att det finns rutiner 
för kontakt med läkare eller annan hälso- och sjukvård när patientens tillstånd fordrar det. Rutinerna ska 
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Åtgärd 
Status + Uppföljningsansvariga 
+ Slutdatum 

Åtgärdstyp, kvalitetsuppföljning 

vara kända, lättillgängliga, ändamålsenliga och ska tillämpas i det praktiska arbetet. 
Rutin ska bland annat även innefatta under vilka förutsättningar kontakt ska ske, t.ex. akuta tillstånd, 
hälsoförändringar etc. 

 

Stångberga 

Har rutin kring hur man kontaktar sjuksköterska,annan vårdgivare, all personal känner till det. 

Finns akutpärmar till varje boende i deras rum. 
 

Fallprevention 

Åtgärd 
Status + Uppföljningsansvariga 
+ Slutdatum 

Åtgärdstyp, kvalitetsuppföljning 

Säkerställa att all berörd perso-
nal deltar i teamarbete kring 
fallprevention.  (Stångberga) 

 Avslutad 

Uppföljningsansvariga 
Brådhe, Birgitta (Stångberga) 
Slutdatum 
2020-03-12 

 Åtgärd som ska utföras och 
återkopplas. 

När den finns risk för fall ska hälso- och sjukvårdspersonal  tillsammans med den enskilde och berörd 
personal gå igenom riskbedömning och vidta åtgärder som sedan dokumenteras i boendes vårdplan. 
Verksamhetsansvarig säkerställer att verksamheten erbjuder god och säker vård. I detta ansvar ingår att 
följa riktlinjer och rutiner för den enskildes omvårdnad samt att skapa förutsättningar för att insatserna 
samordnas. 

 

Stångberga 

Teamöten, senior allert, avdelningsmöten.Ny personal får intro av paramedicinare. 
 

Säkerställa att en vårdplan upp-
rättas när det har identifierats 
en risk hos patienten.  (Stång-
berga) 

 Avslutad 

Uppföljningsansvariga 
Brådhe, Birgitta (Stångberga) 
Slutdatum 
2020-03-19 

 Åtgärd som ska utföras och 
återkopplas. 

 

Stångberga 

Vårdplaner uppdateras, klara till den 20 mars.En avvikande händelse skrivs alltid i vårdplanen av sjuk-
sköterska eller para medicinare. 

 

Vård i livets slutskede 

Åtgärd 
Status + Uppföljningsansvariga 
+ Slutdatum 

Åtgärdstyp, kvalitetsuppföljning 

Förbättra synkronisering av 
rutiner mm, vård i livets slut-
skede  (Väsbygården, demens) 

 Avslutad 

Uppföljningsansvariga 
Andersson, Maria (Väsbygården, 
demens), Westerberg, Carina (HS 
enheten) Slutdatum 
2020-08-31 

 Åtgärd som ska utföras och 
återkopplas. 

Verksamheten bör i samverkan med HSO. göra en översyn av helheten kring vård i livets slutskede så att 
lokala rutiner på respektive område är tillgängliga och kända samt att skrivna rutiner harmonierar. Vidare 
kan det vara lämpligt att det i respektive dokument finns hänvisning så att läsaren vet att det finns en 
särskild rutin som beskriver hälso- sjukvårdspersonalens arbetssätt mm. 

 

Väsbygården, demens 

Ny gemensam rutin skriven som beskriver allas ansvar ( Läkare, enhetschef, sjuksköterska, omsorgsper-
sonal) enligt önskemål samt hur, vad som är viktigt vid omvårdnaden vi vård i livets slut. 
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Åtgärd 
Status + Uppföljningsansvariga 
+ Slutdatum 

Åtgärdstyp, kvalitetsuppföljning 

Lägger in i stratsys på HSO som alla enheter kan se. 
 

Förbättra synkronisering av 
rutiner mm, vård i livets slut-
skede  (Väsbygården, somatik) 

 Avslutad 

Uppföljningsansvariga 
Westerberg, Carina (HS enheten), 
Melin, Mari (Väsbygården, soma-
tik) Slutdatum 
2020-08-31 

 Åtgärd som ska utföras och 
återkopplas. 

Verksamheten bör i samverkan med HSO. göra en översyn av helheten kring vård i livets slutskede så att 
lokala rutiner på respektive område är tillgängliga och kända samt att skrivna rutiner harmonierar. Vidare 
kan det vara lämpligt att det i respektive dokument finns hänvisning så att läsaren vet att det finns en 
särskild rutin som beskriver hälso- sjukvårdspersonalens arbetssätt mm. 

 

Väsbygården, somatik 

Ny gemensam rutin skriven som beskriver allas ansvar ( Läkare, enhetschef, sjuksköterska, omsorgsper-
sonal) enligt önskemål samt hur, vad som är viktigt vid omvårdnaden vi vård i livets slut. 

Lägger in i stratsys på HSO som alla enheter kan se. 
 

Förbättra synkronisering av 
rutiner mm, vård i livets slut-
skede  (Korallen, somatik) 

 Avslutad 

Uppföljningsansvariga 
Berg-Ahlin, Maria (Särskilt bo-
ende äldre), Westerberg, Carina 
(HS enheten) Slutdatum 
2020-08-31 

 Åtgärd som ska utföras och 
återkopplas. 

Verksamheten bör i samverkan med HSO. göra en översyn av helheten kring vård i livets slutskede så att 
lokala rutiner på respektive område är tillgängliga och kända samt att skrivna rutiner harmonierar. Vidare 
kan det vara lämpligt att det i respektive dokument finns hänvisning så att läsaren vet att det finns en 
särskild rutin som beskriver hälso- sjukvårdspersonalens arbetssätt mm. 

 

Korallen, somatik 

Ny gemensam rutin skriven som beskriver allas ansvar ( Läkare, enhetschef, sjuksköterska, omsorgsper-
sonal) enligt önskemål samt hur, vad som är viktigt vid omvårdnaden vi vård i livets slut. 

Lägger in i stratsys på HSO som alla enheter kan se. 
 

Förbättra synkronisering av 
rutiner mm, vård i livets slut-
skede  (Korallen, demens) 

 Avslutad 

Uppföljningsansvariga 
Westerberg, Carina (HS enheten), 
Kling, Pia (Korallen, demens) 
Slutdatum 
2020-08-31 

 Åtgärd som ska utföras och 
återkopplas. 

Verksamheten bör i samverkan med HSO. göra en översyn av helheten kring vård i livets slutskede så att 
lokala rutiner på respektive område är tillgängliga och kända samt att skrivna rutiner harmonierar. Vidare 
kan det vara lämpligt att det i respektive dokument finns hänvisning så att läsaren vet att det finns en 
särskild rutin som beskriver hälso- sjukvårdspersonalens arbetssätt mm. 

 

Korallen, demens 

Ny gemensam rutin skriven som beskriver allas ansvar ( Läkare, enhetschef, sjuksköterska, omsorgsper-
sonal) enligt önskemål samt hur, vad som är viktigt vid omvårdnaden vi vård i livets slut. 

Lägger in i stratsys på HSO som alla enheter kan se. 

  
 

Förbättra synkronisering av 
rutiner mm, vård i livets slut-
skede  (Magnolian korttidbo-
ende) 

 Avslutad 

Uppföljningsansvariga 
Westerberg, Carina (HS enheten), 
Andersson, Monica (HS enheten) 
Slutdatum 
2020-08-31 

 Åtgärd som ska utföras och 
återkopplas. 



Socialnämnden, Avtals- uppdragsuppföljning särskilt boende äldre 2019, åtgärdsrapport 16(31) 

Åtgärd 
Status + Uppföljningsansvariga 
+ Slutdatum 

Åtgärdstyp, kvalitetsuppföljning 

Verksamheten bör i samverkan med HSO. göra en översyn av helheten kring vård i livets slutskede så att 
lokala rutiner på respektive område är tillgängliga och kända samt att skrivna rutiner harmonierar. Vidare 
kan det vara lämpligt att det i respektive dokument finns hänvisning så att läsaren vet att det finns en 
särskild rutin som beskriver hälso- sjukvårdspersonalens arbetssätt mm. 

 

Magnolian korttidboende 

Ny gemensam rutin skriven som beskriver allas ansvar ( Läkare, enhetschef, sjuksköterska, omsorgsper-
sonal) enligt önskemål samt hur, vad som är viktigt vid omvårdnaden vi vård i livets slut. 

Lägger in i stratsys på HSO som alla enheter kan se. 
 

Förbättra synkronisering av 
rutiner mm, vård i livets slut-
skede (Magnolian korttidbo-
ende)  (Östanbo dagverksamhet) 

 Avslutad 

Uppföljningsansvariga 
Westerberg, Carina (HS enheten), 
Andersson, Monica (HS enheten) 
Slutdatum 
2020-03-20 

 Åtgärd som ska utföras och 
återkopplas. 

Verksamheten bör i samverkan med HSO. göra en översyn av helheten kring vård i livets slutskede så att 
lokala rutiner på respektive område är tillgängliga och kända samt att skrivna rutiner harmonierar. Vidare 
kan det vara lämpligt att det i respektive dokument finns hänvisning så att läsaren vet att det finns en 
särskild rutin som beskriver hälso- sjukvårdspersonalens arbetssätt mm. 

 

Östanbo dagverksamhet 

På Östanbo dagvård har vi inte patienter i vård i livets slut. 
 

Medicintekniska och läkemedelsnära produkter 

Åtgärd 
Status + Uppföljningsansvariga 
+ Slutdatum 

Åtgärdstyp, kvalitetsuppföljning 

Säkerställa användarnas kom-
petens i användande och hante-
ring av medicinteknisk utrust-
ning  (Stångberga) 

 Avslutad 

Uppföljningsansvariga 
Brådhe, Birgitta (Stångberga) 
Slutdatum 
2020-03-08 

 Åtgärd som ska utföras och 
återkopplas. 

Verksamheten ansvara för att utse vem eller vilka av den behöriga hälso- och sjukvårdspersonalen som 
ska få förskrivningsrätt, göra bedömningar av behörig personals utbildningar och kompetens i enlighet 
med Socialstyrelsens föreskrifter om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården 3 
kap. 7§. 

 

Stångberga 

Lokala ruiner upprättade och nödvändig information finns tillgänglig.Sjuksköterska kontrollerar att 
personen kan sina delegerade uppgifter gällande användande/hantering av medicinteknisk utrustning. 

 

Säkerställa att  det finns kon-
kreta och ändamålsenliga ruti-
ner för hantering av MTP  
(Stångberga) 

 Avslutad 

Uppföljningsansvariga 
Brådhe, Birgitta (Stångberga) 
Slutdatum 
2020-03-08 

 Åtgärd som ska utföras och 
återkopplas. 

Verksamheten ansvar för att förskrivning och användning av MTP sker på ett säkert sätt och att det finns 
konkreta och ändamålsenliga rutiner för hantering av MTP. 
Verksamheten ska säkerställa att lokala rutiner upprättas och att nödvändig information finns tillgänglig 
om MTP och att i ledningssystemet angivna rutiner finns tillgängliga samt att MTP kan spåras. 

 

Stångberga 

Finns rutiner och egenkontroll upprättad, vi dokumenterar och tittar på följsamheten, MTP kan spåras. 
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Mun- och tandhälsovård 

Åtgärd 
Status + Uppföljningsansvariga 
+ Slutdatum 

Åtgärdstyp, kvalitetsuppföljning 

Säkerställa dokumentation och 
uppföljning  gällande mun- och 
tandvård  (Väsbygården, de-
mens) 

 Avslutad 

Uppföljningsansvariga 
Andersson, Maria (Väsbygården, 
demens), Westerberg, Carina (HS 
enheten) Slutdatum 
2020-03-20 

 Åtgärd som ska utföras och 
återkopplas. 

Patienter erbjuds  en årlig avgiftsfri munhälsobedömning. Om den berättigade tackar nej så ska det do-
kumenteras och ett nytt erbjudande året därpå. Sjuksköterskan ska genomföra munhälsobedömning enl. 
ROAG i Senior Alert och dokumenterar i patientens journal.  Det ska upprättas en vårdplan där det besk-
rivs av hur daglig skötsel och inspektion av munhålan samt uppföljning ska ske för de patienter som behö-
ver hjälp med sin mun- och tandvård. 

 

Väsbygården, demens 

Alla patienter på SÄBO tackar ja till en munhälsobedömning. 
Tandhygienist undersöker och skriver ett dokument där det framgår vad patient behöver hjälp med i 
munvården. Även vilka tandvårdsprodukter som de rekommenderar. Patient inhandlar det den önskar 
av detta. Omvårdnadsansvarig skapar en process om det finns riskområden och detta dokumenteras nu 
som en vårdprocess i den nya modulen i Treserva. ROAGE genomförs var 6:e månad i Senior Alert. Har 
patienten inga risker så är det kontaktperson som skall dokumentera munhälsan i genomförandepla-
nen. 

 

Säkerställa dokumentation och 
uppföljning  gällande mun- och 
tandvård  (Väsbygården, soma-
tik) 

 Avslutad 

Uppföljningsansvariga 
Westerberg, Carina (HS enheten), 
Melin, Mari (Väsbygården, soma-
tik) Slutdatum 
2020-03-20 

 Åtgärd som ska utföras och 
återkopplas. 

Patienter erbjuds  en årlig avgiftsfri munhälsobedömning. Om den berättigade tackar nej så ska det do-
kumenteras och ett nytt erbjudande året därpå. Sjuksköterskan ska genomföra munhälsobedömning enl. 
ROAG i Senior Alert och dokumenterar i patientens journal.  Det ska upprättas en vårdplan där det besk-
rivs av hur daglig skötsel och inspektion av munhålan samt uppföljning ska ske för de patienter som behö-
ver hjälp med sin mun- och tandvård. 

 

Väsbygården, somatik 

Alla patienter på SÄBO tackar ja till en munhälsobedömning. Tandhygienist undersöker och skriver ett 
dokument där det framgår vad patient behöver hjälp med i munvården. Även vilka tandvårdsprodukter 
som de rekommenderar. Patient inhandlar det den önskar av detta. Omvårdnadsansvarig skapar en 
process om det finns riskområden och detta dokumenteras nu som en vårdprocess i den nya modulen i 
Treserva. ROAGE genomförs var 6:e månad i Senior Alert. Har patienten inga risker så är det kontakt-
person som skall dokumentera munhälsan i genomförandeplanen. 

 

Säkerställa dokumentation och 
uppföljning  gällande mun- och 
tandvård  (Augustendal) 

 Avslutad 

Uppföljningsansvariga 
Fishburn-Holmberg, Monica (Au-
gustendal) Slutdatum 
2020-08-31 

 Åtgärd som ska utföras och 
återkopplas. 

Sjuksköterska identifierar de personer som omfattas av uppsökande verksamhet och ord-
nar  tandvårdsstödsintyg om personen inte haft det tidigare. Samtidigt erbjuds personen en årlig avgiftsfri 
munhälsobedömning. Om den berättigade tackar nej så ska det dokumenteras och ett nytt erbjudande 
året därpå. Sjuksköterskan ska genomföra munhälsobedömning enl. ROAG i Senior Alert och dokumente-
rar i patientens journal.  Det ska upprättas en vårdplan där det beskrivs av hur daglig skötsel och inspekt-
ion av munhålan samt uppföljning ska ske för de patienter som behöver hjälp med sin mun- och tandvård. 

 

Augustendal 
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Åtgärd 
Status + Uppföljningsansvariga 
+ Slutdatum 

Åtgärdstyp, kvalitetsuppföljning 

Sjuksköterska dokumenterar enligt ROAG och har påbörjat med vårdplan som omvårdnadspersonalen 
tar del av och utför enligt planen. Verksamheten använder Oral Care som tandvårdsteam som utför 
mera specifika tandvårdsbedömningar. Oral Cares bedömningar dokumenteras i Safedoc och behand-
lings meddelandet bevaras i boendes HSL pärm enligt gällande rutin. Uppföljningar sker via regel-
bundna besök av Oral Care och dokumentation av ansvarig sjuksköterska till omvårdspersonalen. Ge-
nom stickkontroll av journalen månadsvis, säkerställa verksamheten att detta utförs och verksamheten 
är på förbättringsväg. 

 

Säkerställa dokumentation och 
uppföljning  gällande mun- och 
tandvård  (Stångberga) 

 Avslutad 

Uppföljningsansvariga 
Brådhe, Birgitta (Stångberga) 
Slutdatum 
2020-03-20 

 Åtgärd som ska utföras och 
återkopplas. 

Sjuksköterska identifierar de personer som omfattas av uppsökande verksamhet och utfärdar ett tand-
vårdsstödsintyg om personen inte haft det tidigare. Samtidigt erbjuds personen en årlig avgiftsfri munhäl-
sobedömning. Om den berättigade tackar nej så ska det dokumenteras och ett nytt erbjudande året 
därpå. Sjuksköterskan ska genomföra munhälsobedömning enl. ROAG i Senior Alert och dokumenterar i 
patientens journal.  Det ska upprättas en vårdplan där det beskrivs av hur daglig skötsel och inspektion av 
munhålan samt uppföljning ska ske för de patienter som behöver hjälp med sin mun- och tandvård. 

 

Stångberga 

Skrivs in i journaler, senior alert. samt vid behov kontaktas tandläkaren för bedömningar. 
 

Informationshantering och journalföring 

Åtgärd 
Status + Uppföljningsansvariga 
+ Slutdatum 

Åtgärdstyp, kvalitetsuppföljning 

Säkerställa att hälso- och sjuk-
vårdsjournaler förs enligt Pati-
entdatalagen  (Väsbygården, 
demens) 

 Avslutad 

Uppföljningsansvariga 
Andersson, Maria (Väsbygården, 
demens), Westerberg, Carina (HS 
enheten) Slutdatum 
2020-03-20 

 Åtgärd som ska utföras och 
återkopplas. 

En patientjournal ska innehålla uppgifter som behövs för en god och säker vård av patienten under den 
tid patienten vistas på enheten. Patientjournalen ska innehålla uppgift om patientens identitet och kon-
taktuppgifter  väsentliga uppgifter om bakgrunden till vården, uppgift om ställd diagnos, aktuellt hälsotill-
stånd och medicinska bedömningar, uppgifter om lämnat samtycke, uppgifter om förskrivna och utläm-
nade medicintekniska produkter, uppgifter om överkänslighet för läkemedel eller vissa ämnen, uppgifter 
om information som givits patientbrukare och anhöriga/närstående, uppgifter om de ställningstaganden 
som gjorts av patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen i fråga om val av behandlingsalternativ och 
om möjligheten till en förnyad medicinsk bedömning. 

 

Väsbygården, demens 

Vi har nu en y modul i journalsystemstödet som heter Hälsoärende. Vi registrerar där KVÅ (kvalitets-
vårdåtgärder) Detta enligt socialstyrelsens regler . I denna modul har vi säkerställt att flytta över alla 
uppgifter som står nämnt i informationen för denna åtgärd. 

 

Säkerställa att hälso- och sjuk-
vårdsjournaler förs enligt Pati-
entdatalagen  (Magnolian kort-
tidboende) 

 Avslutad 

Uppföljningsansvariga 
Andersson, Monica (HS enheten) 
Slutdatum 
2020-08-31 

 Åtgärd som ska utföras och 
återkopplas. 

En patientjournal ska innehålla uppgifter som behövs för en god och säker vård av patienten under den 
tid patienten vistas på enheten. Patientjournalen ska innehålla uppgift om patientens identitet och kon-
taktuppgifter  väsentliga uppgifter om bakgrunden till vården, uppgift om ställd diagnos, aktuellt hälsotill-
stånd och medicinska bedömningar, uppgifter om lämnat samtycke, uppgifter om förskrivna och utläm-
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Åtgärd 
Status + Uppföljningsansvariga 
+ Slutdatum 

Åtgärdstyp, kvalitetsuppföljning 

nade medicintekniska produkter, uppgifter om överkänslighet för läkemedel eller vissa ämnen, uppgifter 
om information som givits patientbrukare och anhöriga/närstående, uppgifter om de ställningstaganden 
som gjorts av patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen i fråga om val av behandlingsalternativ och 
om möjligheten till en förnyad medicinsk bedömning. 

 

Magnolian korttidboende 

Vi har nu en y modul i journalsystemstödet som heter Hälsoärende. Vi registrerar där KVÅ (kvalitets-
vårdåtgärder) Detta enligt socialstyrelsens regler . I denna modul har vi säkerställt att flytta över alla 
uppgifter som står nämnt i informationen för denna åtgärd. 

 

Säkerställa att hälso- och sjuk-
vårdsjournaler förs enligt Pati-
entdatalagen  (Väsbygården, 
somatik) 

 Avslutad 

Uppföljningsansvariga 
Westerberg, Carina (HS enheten), 
Melin, Mari (Väsbygården, soma-
tik) Slutdatum 
2020-03-20 

 Åtgärd som ska utföras och 
återkopplas. 

En patientjournal ska innehålla uppgifter som behövs för en god och säker vård av patienten under den 
tid patienten vistas på enheten. Patientjournalen ska innehålla uppgift om patientens identitet och kon-
taktuppgifter  väsentliga uppgifter om bakgrunden till vården, uppgift om ställd diagnos, aktuellt hälsotill-
stånd och medicinska bedömningar, uppgifter om lämnat samtycke, uppgifter om förskrivna och utläm-
nade medicintekniska produkter, uppgifter om överkänslighet för läkemedel eller vissa ämnen, uppgifter 
om information som givits patientbrukare och anhöriga/närstående, uppgifter om de ställningstaganden 
som gjorts av patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen i fråga om val av behandlingsalternativ och 
om möjligheten till en förnyad medicinsk bedömning. 

 

Väsbygården, somatik 

Vi har nu en y modul i journalsystemstödet som heter Hälsoärende. Vi registrerar där KVÅ (kvalitets-
vårdåtgärder) Detta enligt socialstyrelsens regler . I denna modul har vi säkerställt att flytta över alla 
uppgifter som står nämnt i informationen för denna åtgärd. 

 

Säkerställa att hälso- och sjuk-
vårdsjournaler förs enligt Pati-
entdatalagen.  (Korallen, soma-
tik) 

 Avslutad 

Uppföljningsansvariga 
Berg-Ahlin, Maria (Särskilt bo-
ende äldre), Westerberg, Carina 
(HS enheten) Slutdatum 
2020-03-20 

 Åtgärd som ska utföras och 
återkopplas. 

En patientjournal ska innehålla uppgifter som behövs för en god och säker vård av patienten under den 
tid patienten vistas på enheten. Patientjournalen ska innehålla uppgift om patientens identitet och kon-
taktuppgifter  väsentliga uppgifter om bakgrunden till vården, uppgift om ställd diagnos, aktuellt hälsotill-
stånd och medicinska bedömningar, uppgifter om lämnat samtycke, uppgifter om förskrivna och utläm-
nade medicintekniska produkter, uppgifter om överkänslighet för läkemedel eller vissa ämnen, uppgifter 
om information som givits patientbrukare och anhöriga/närstående, uppgifter om de ställningstaganden 
som gjorts av patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen i fråga om val av behandlingsalternativ och 
om möjligheten till en förnyad medicinsk bedömning. 

 

Korallen, somatik 

Vi har nu en y modul i journalsystemstödet som heter Hälsoärende. Vi registrerar där KVÅ (kvalitets-
vårdåtgärder) Detta enligt socialstyrelsens regler . I denna modul har vi säkerställt att flytta över alla 
uppgifter som står nämnt i informationen för denna åtgärd. 

 

Säkerställa att hälso- och sjuk-
vårdsjournaler förs enligt Pati-
entdatalagen  (Korallen, demens) 

 Avslutad 

Uppföljningsansvariga 
Westerberg, Carina (HS enheten), 
Kling, Pia (Korallen, demens) 
Slutdatum 
2020-03-20 

 Åtgärd som ska utföras och 
återkopplas. 

En patientjournal ska innehålla uppgifter som behövs för en god och säker vård av patienten under den 
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Åtgärd 
Status + Uppföljningsansvariga 
+ Slutdatum 

Åtgärdstyp, kvalitetsuppföljning 

tid patienten vistas på enheten. Patientjournalen ska innehålla uppgift om patientens identitet och kon-
taktuppgifter  väsentliga uppgifter om bakgrunden till vården, uppgift om ställd diagnos, aktuellt hälsotill-
stånd och medicinska bedömningar, uppgifter om lämnat samtycke, uppgifter om förskrivna och utläm-
nade medicintekniska produkter, uppgifter om överkänslighet för läkemedel eller vissa ämnen, uppgifter 
om information som givits patientbrukare och anhöriga/närstående, uppgifter om de ställningstaganden 
som gjorts av patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen i fråga om val av behandlingsalternativ och 
om möjligheten till en förnyad medicinsk bedömning. 

 

Korallen, demens 

Vi har nu en y modul i journalsystemstödet som heter Hälsoärende. Vi registrerar där KVÅ (kvalitets-
vårdåtgärder) Detta enligt socialstyrelsens regler . I denna modul har vi säkerställt att flytta över alla 
uppgifter som står nämnt i informationen för denna åtgärd. 

  
 

Säkerställa att uppgifter om 
samtycken, diagnoser mm ska 
framgå I enlighet med krav och 
riktlinje.  (HS enheten) 

 Avslutad 

Uppföljningsansvariga 
Westerberg, Carina (HS enheten) 
Slutdatum 
2020-08-31 

 Åtgärd som ska utföras och 
återkopplas. 

 

HSL enheten 

Vi har nu en ny modul i journalsystemstödet som heter Hälsoärende. Vi registrerar där KVÅ (kvalitets-
vårdåtgärder) Detta enligt socialstyrelsens regler . Vi kommer nu starta ett arbete med att ringa alla 
anhöriga till de demenssjuka på dagavdelningen för att inhämta samtycke för sammanhållande 
journalföring, utlämnande av journal m.m. I denna nya modul säkerställer vi att alla uppgifter som står 
nämnt i informationen för denna åtgärd finns med. 

 

Säkerställa att uppgifter om 
samtycken, diagnoser mm ska 
framgå I enlighet med krav och 
riktlinje.  (Östanbo dagverksam-
het) 

 Avslutad 

Uppföljningsansvariga 
Westerberg, Carina (HS enheten), 
Andersson, Monica (HS enheten) 
Slutdatum 
2020-03-20 

 Åtgärd som ska utföras och 
återkopplas. 

En patientjournal ska innehålla uppgifter som behövs för en god och säker vård av patienten under den 
tid patienten vistas på enheten. 

 

Östanbo dagverksamhet 

Vi har nu en ny modul i journalsystemstödet som heter Hälsoärende. Vi registrerar där KVÅ (kvalitets-
vårdåtgärder) Detta enligt socialstyrelsens regler . Vi kommer nu starta ett arbete med att ringa alla 
anhöriga till de demenssjuka på dagavdelningen för att inhämta samtycke för sammanhållande 
journalföring, utlämnande av journal m.m. I denna nya modul säkerställer vi att alla uppgifter som står 
nämnt i informationen för denna åtgärd finns med. 

Rutin finns att 
 

Säkerställa att hälso- och sjuk-
vårdsjournaler förs enligt Pati-
entdatalagen  (Stångberga) 

 Avslutad 

Uppföljningsansvariga 
Brådhe, Birgitta (Stångberga) 
Slutdatum 
2020-03-20 

 Åtgärd som ska utföras och 
återkopplas. 

En patientjournal ska innehålla uppgifter som behövs för en god och säker vård av patienten under den 
tid patienten vistas på enheten. Patientjournalen ska innehålla uppgift om patientens identitet och kon-
taktuppgifter  väsentliga uppgifter om bakgrunden till vården, uppgift om ställd diagnos, aktuellt hälsotill-
stånd och medicinska bedömningar, uppgifter om lämnat samtycke, uppgifter om förskrivna och utläm-
nade medicintekniska produkter, uppgifter om överkänslighet för läkemedel eller vissa ämnen, uppgifter 
om information som givits patientbrukare och anhöriga/närstående, uppgifter om de ställningstaganden 
som gjorts av patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen i fråga om val av behandlingsalternativ och 
om möjligheten till en förnyad medicinsk bedömning. 
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Åtgärd 
Status + Uppföljningsansvariga 
+ Slutdatum 

Åtgärdstyp, kvalitetsuppföljning 

 

Stångberga 

Uppfylls enligt patientdatalagen. 
 

Säkerställa att hälso- och sjuk-
vårdsjournaler förs enligt Pati-
entdatalagen.  (Vårdbo) 

 Avslutad 

Uppföljningsansvariga 
Högberg, Anette (Vårdbo) Slut-
datum 
2020-03-20 

 Åtgärd som ska utföras och 
återkopplas. 

En patientjournal ska innehålla uppgifter som behövs för en god och säker vård av patienten under den 
tid patienten vistas på enheten. Patientjournalen ska innehålla uppgift om patientens identitet och kon-
taktuppgifter  väsentliga uppgifter om bakgrunden till vården, uppgift om ställd diagnos, aktuellt hälsotill-
stånd och medicinska bedömningar, uppgifter om lämnat samtycke, uppgifter om förskrivna och utläm-
nade medicintekniska produkter, uppgifter om överkänslighet för läkemedel eller vissa ämnen, uppgifter 
om information som givits patientbrukare och anhöriga/närstående, uppgifter om de ställningstaganden 
som gjorts av patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen i fråga om val av behandlingsalternativ och 
om möjligheten till en förnyad medicinsk bedömning. 

 

Vårdbo 

Vi har haft en genomgång av HSL-dokumentationen och vi uppdaterar samtycke och delaktighet. Vi tar 
detta i sskgruppen 

 

Basala hygienrutiner 

Åtgärd 
Status + Uppföljningsansvariga 
+ Slutdatum 

Åtgärdstyp, kvalitetsuppföljning 

Revidera rutin för basala hygien-
rutiner  (Väsbygården, demens) 

 Avslutad 

Uppföljningsansvariga 
Andersson, Maria (Väsbygården, 
demens), Westerberg, Carina (HS 
enheten) Slutdatum 
2020-03-20 

 Åtgärd som ska utföras och 
återkopplas. 

Sammantaget är bedömningen av rutinen att den i många avseenden tar upp väsentlig information kring 
basala hygienrutiner. Men vid avstämning med andra likartade rutiner saknar vi följande information i 
rutinen, som bedöms väsentliga att ha med i denna typ av rutin: 
 
•Anmäl till arbetsledare om du har en pågående infektion. Detta är särskilt viktigt om du har ett infekterat 
sår, en böld eller tarminfektion. 
•Sår på händerna ska alltid anmälas till din arbetsledare då det finns en ökad risk för smittspridning. 
•Långt hår ska vara uppsatt. Med långt hår menas axellångt och längre. 
•Naglar ska vara rena, kortklippta och utan nagellack. Ej tillåtet med lös- eller uppbyggda naglar. 
•Arbetskläder får endast användas på arbetsplatsen. 
•Huvudduk ska fästas upp vid vårdarbete och ska bytas dagligen. Om huvudduken är löst hängande ska 
den vara instoppad i överdelen på arbetsklädseln. Huvudduk ska tvättas på samma sätt som övriga ar-
betskläder. 
•Ringar, armband eller armbandsur får inte användas. 
•Naglarna ska vara korta. Konstgjorda naglar eller nagellack får inte användas. 
•På händer och underarmar ska bandage, stödskenor eller motsvarande inte användas. 
•Långt hängande örhängen eller halsband får inte användas. 

 

Väsbygården, demens 

rutinen är uppdaterad och reviderad 
 

Revidera rutin för basala hygien-
rutiner  (Väsbygården, somatik) 

 Avslutad 

Uppföljningsansvariga 
Westerberg, Carina (HS enheten), 

 Åtgärd som ska utföras och 
återkopplas. 
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Åtgärd 
Status + Uppföljningsansvariga 
+ Slutdatum 

Åtgärdstyp, kvalitetsuppföljning 

Melin, Mari (Väsbygården, soma-
tik) Slutdatum 
2020-03-20 

Vid avstämning med andra likartade rutiner saknar vi följande information i rutinen. 
 
•Information om att arbetskläderna endast får bäras i arbetet. Om arbetet bedrivs på flera olika platser 
får arbetskläderna bäras vid färd mellan dessa platser, under ytterplagget. 
•Plastförkläde alltid för engångsbruk och kasseras efter varje vårdtillfälle. 
•Hur personal ska agera vid en pågående infektion, såsom ett infekterad sår, eller tecken på tarminfekt-
ion. 
•Handdesinfektion görs med alkoholbaserat handdesinfektionsmedel som är godkänt enligt SS-EN 1500 
(godkänd standard för handdesinfektionsmedel). 
•Handskar ska bytas mellan olika vårdmoment hos samma brukare och mellan olika brukare. 
•I vilka situationer som andningsskydd kan vara aktuellt att användas inom verksamheten. 
•Hantering av utbrott av magsjuka inom verksamheten. 
•Hur piercing hanteras inom verksamheten. 
 
Vidare kan det vara lämpligt att även tydliggöra ansvar hos exempelvis sjuksköterska och vårdpersonal 
under rubriken ansvar. 

 

Väsbygården, somatik 

Ny rutin finns färdig att läggas in i stratsys 
 

Revidera rutin för basala hygien-
rutiner  (Korallen, somatik) 

 Avslutad 

Uppföljningsansvariga 
Berg-Ahlin, Maria (Särskilt bo-
ende äldre), Westerberg, Carina 
(HS enheten) Slutdatum 
2020-03-20 

 Åtgärd som ska utföras och 
återkopplas. 

Vid avstämning med andra likartade rutiner saknar vi följande information i rutinen. 
 
•Information om att arbetskläderna endast får bäras i arbetet. Om arbetet bedrivs på flera olika platser 
får arbetskläderna bäras vid färd mellan dessa platser, under ytterplagget. 
•Plastförkläde alltid för engångsbruk och kasseras efter varje vårdtillfälle. 
•Hur personal ska agera vid en pågående infektion, såsom ett infekterad sår, eller tecken på tarminfekt-
ion. 
•Handdesinfektion görs med alkoholbaserat handdesinfektionsmedel som är godkänt enligt SS-EN 1500 
(godkänd standard för handdesinfektionsmedel). 
•Handskar ska bytas mellan olika vårdmoment hos samma brukare och mellan olika brukare. 
•I vilka situationer som andningsskydd kan vara aktuellt att användas inom verksamheten. 
•Hantering av utbrott av magsjuka inom verksamheten. 
•Hur piercing hanteras inom verksamheten. 
 
Vidare kan det vara lämpligt att även tydliggöra ansvar hos exempelvis sjuksköterska och vårdpersonal 
under rubriken ansvar. 

 

Korallen, somatik 

Rutin Basal hygien rutin är omarbetad enligt önskemål. Utbytt i Stratsys. 
 

Revidera rutin för basala hygien-
rutiner  (Korallen, demens) 

 Avslutad 

Uppföljningsansvariga 
Westerberg, Carina (HS enheten), 
Kling, Pia (Korallen, demens) 
Slutdatum 
2020-03-20 

 Åtgärd som ska utföras och 
återkopplas. 

Vid avstämning med andra likartade rutiner saknar vi följande information i rutinen. 
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Åtgärd 
Status + Uppföljningsansvariga 
+ Slutdatum 

Åtgärdstyp, kvalitetsuppföljning 

•Information om att arbetskläderna endast får bäras i arbetet. Om arbetet bedrivs på flera olika platser 
får arbetskläderna bäras vid färd mellan dessa platser, under ytterplagget. 
•Plastförkläde alltid för engångsbruk och kasseras efter varje vårdtillfälle. 
•Hur personal ska agera vid en pågående infektion, såsom ett infekterad sår, eller tecken på tarminfekt-
ion. 
•Handdesinfektion görs med alkoholbaserat handdesinfektionsmedel som är godkänt enligt SS-EN 1500 
(godkänd standard för handdesinfektionsmedel). 
•Handskar ska bytas mellan olika vårdmoment hos samma brukare och mellan olika brukare. 
•I vilka situationer som andningsskydd kan vara aktuellt att användas inom verksamheten. 
•Hantering av utbrott av magsjuka inom verksamheten. 
•Hur piercing hanteras inom verksamheten. 
 
Vidare kan det vara lämpligt att även tydliggöra ansvar hos exempelvis sjuksköterska och vårdpersonal 
under rubriken ansvar. 

 

Korallen, demens 

Rutin Basal hygien rutin är omarbetad enligt önskemål. Utbytt i Stratsys. 
 

Revidera rutin för basala hygien-
rutiner  (Magnolian korttidbo-
ende) 

 Avslutad 

Uppföljningsansvariga 
Westerberg, Carina (HS enheten), 
Andersson, Monica (HS enheten) 
Slutdatum 
2020-03-20 

 Åtgärd som ska utföras och 
återkopplas. 

Vid avstämning med andra likartade rutiner saknar vi följande information i rutinen. 
 
•Information om att arbetskläderna endast får bäras i arbetet. Om arbetet bedrivs på flera olika platser 
får arbetskläderna bäras vid färd mellan dessa platser, under ytterplagget. 
•Plastförkläde alltid för engångsbruk och kasseras efter varje vårdtillfälle. 
•Hur personal ska agera vid en pågående infektion, såsom ett infekterad sår, eller tecken på tarminfekt-
ion. 
•Handdesinfektion görs med alkoholbaserat handdesinfektionsmedel som är godkänt enligt SS-EN 1500 
(godkänd standard för handdesinfektionsmedel). 
•Handskar ska bytas mellan olika vårdmoment hos samma brukare och mellan olika brukare. 
•I vilka situationer som andningsskydd kan vara aktuellt att användas inom verksamheten. 
•Hantering av utbrott av magsjuka inom verksamheten. 
•Hur piercing hanteras inom verksamheten. 
 
Vidare kan det vara lämpligt att även tydliggöra ansvar hos exempelvis sjuksköterska och vårdpersonal 
under rubriken ansvar. 

 

Magnolian korttidboende 

Rutin Basal hygien rutin är omarbetad enligt önskemål. Utbytt i Stratsys. 
 

Revidera rutin för basala hygien-
rutiner  (Östanbo dagverksam-
het) 

 Avslutad 

Uppföljningsansvariga 
Westerberg, Carina (HS enheten), 
Andersson, Monica (HS enheten) 
Slutdatum 
2020-03-20 

 Åtgärd som ska utföras och 
återkopplas. 

Vid avstämning med andra likartade rutiner saknar vi följande information i rutinen. 
 
•Information om att arbetskläderna endast får bäras i arbetet. Om arbetet bedrivs på flera olika platser 
får arbetskläderna bäras vid färd mellan dessa platser, under ytterplagget. 
•Plastförkläde alltid för engångsbruk och kasseras efter varje vårdtillfälle. 
•Hur personal ska agera vid en pågående infektion, såsom ett infekterad sår, eller tecken på tarminfekt-
ion. 
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Åtgärd 
Status + Uppföljningsansvariga 
+ Slutdatum 

Åtgärdstyp, kvalitetsuppföljning 

•Handdesinfektion görs med alkoholbaserat handdesinfektionsmedel som är godkänt enligt SS-EN 1500 
(godkänd standard för handdesinfektionsmedel). 
•Handskar ska bytas mellan olika vårdmoment hos samma brukare och mellan olika brukare. 
•I vilka situationer som andningsskydd kan vara aktuellt att användas inom verksamheten. 
•Hantering av utbrott av magsjuka inom verksamheten. 
•Hur piercing hanteras inom verksamheten. 
 
Vidare kan det vara lämpligt att även tydliggöra ansvar hos exempelvis sjuksköterska och vårdpersonal 
under rubriken ansvar. 

 

Östanbo dagverksamhet 

Rutin Basal hygien rutin är omarbetad enligt önskemål. Utbytt i Stratsys. 
 

Verksamheten ska säkerställa 
att  alla kategorier konsekvent 
tillämpar basala hygienrutiner i 
sitt arbete för att förebygga 
vårdrelaterade infektioner inom 
alla former av vård och omvård-
nad.  (Stångberga) 

 Avslutad 

Uppföljningsansvariga 
Brådhe, Birgitta (Stångberga) 
Slutdatum 
2020-03-08 

 Åtgärd som ska utföras och 
återkopplas. 

Säkerställa att riktlinjer är kända och efterlevs inom verksamheterna. Verksamheten ansvarar för att ta ut 
reviderade riktlinjer från Vårdhygien när dessa blir uppdaterade samt informera personalgruppen på 
sin/sina enheter. 

 

Stångberga 

All personal genomgår en webutbildning gällande basala hygienrutiner, gäller även timtidspersonal. 

Det påtalas varje rapport om vikten av att följa basala hygienrutiner. 
 

Systematiskt utvecklingsarbete 

Avvikelsehantering 

Åtgärd 
Status + Uppföljningsansvariga 
+ Slutdatum 

Åtgärdstyp, kvalitetsuppföljning 

Aktualisera socialförvaltningens 
rutin för registrering av avvikel-
ser.  (Väsbygården, demens) 

 Avslutad 

Uppföljningsansvariga 
Andersson, Maria (Väsbygården, 
demens) Slutdatum 
2020-03-20 

 Åtgärd som ska utföras och 
återkopplas. 

I allt väsentligt innehåller riktlinjen och rutinen relevant information men bedömningen är att dessa ej ger 
det stöd som medarbetare kan behöva för att dokumentera avvikelser i verksamheten. Det praktiska 
tillvägagångssättet för medarbetaren är inte tydligt beskrivet. 
 
 
Ur medarbetarperspektivet är det fördelaktigt med en mindre omfattande rutin som tar sin utgångspunkt 
i medarbetarens perspektiv, där exempelvis en beskrivning av olika tänkbara händelsekategorier som 
betraktas som avvikelser finns mm. Vidare kan här finnas konkret vägledning vilka kontakter som ska tas 
vid olika typer av händelser etc. En sådan rutin finns inom socialförvaltningen, men denna har inte redovi-
sats. Detta indikerar att denna rutin behöver aktualiseras och användas i verksamheten. 

 

Väsbygården, demens 

har informerat om rutinen på personalmöte och den finns  i våra rutinpärmar. 
 

Aktualisera socialförvaltningens 
rutin för registrering av avvikel-

 Avslutad  Åtgärd som ska utföras och 
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Åtgärd 
Status + Uppföljningsansvariga 
+ Slutdatum 

Åtgärdstyp, kvalitetsuppföljning 

ser.  (Väsbygården, somatik) Uppföljningsansvariga 
Melin, Mari (Väsbygården, soma-
tik) Slutdatum 
2020-03-20 

återkopplas. 

I allt väsentligt innehåller riktlinjen och rutinen relevant information men bedömningen är att dessa ej ger 
det stöd som medarbetare kan behöva för att dokumentera avvikelser i verksamheten. Det praktiska 
tillvägagångssättet för medarbetaren är inte tydligt beskrivet. 
 
 
Ur medarbetarperspektivet är det fördelaktigt med en mindre omfattande rutin som tar sin utgångspunkt 
i medarbetarens perspektiv, där exempelvis en beskrivning av olika tänkbara händelsekategorier som 
betraktas som avvikelser finns mm. Vidare kan här finnas konkret vägledning vilka kontakter som ska tas 
vid olika typer av händelser etc. En sådan rutin finns inom socialförvaltningen, men denna har inte redovi-
sats. Detta indikerar att denna rutin behöver aktualiseras och användas i verksamheten. 

 

Väsbygården, somatik 

Diskuteras på personalmöten 
 

Aktualisera socialförvaltningens 
rutin för registrering av avvikel-
ser.  (Korallen, somatik) 

 Avslutad 

Uppföljningsansvariga 
Berg-Ahlin, Maria (Särskilt bo-
ende äldre) Slutdatum 
2020-03-20 

 Åtgärd som ska utföras och 
återkopplas. 

I allt väsentligt innehåller riktlinjen och den centrala rutinen relevant information men bedömningen är 
att dessa ej ger det stöd som medarbetare kan behöva för att dokumentera avvikelser i verksamheten. 
Den lokalt utformade rutinen ger en allmän orientering kring hur man kan arbeta lokalt med avvikelserna, 
vilket är bra, men inte heller denna ger mer konkret stöd till medarbetaren. 
 
Det praktiska tillvägagångssättet för medarbetaren är inte tydligt beskrivet i någon rutin. 
 
Ur medarbetarperspektivet är det fördelaktigt med en rutin som tar sin utgångspunkt i medarbetarens 
perspektiv, där exempelvis en beskrivning av olika tänkbara händelsekategorier som betraktas som avvi-
kelser finns mm. Vidare kan här finnas konkret vägledning vilka kontakter som ska tas vid olika typer av 
händelser etc. En sådan rutin finns inom socialförvaltningen, men denna har inte redovisats. Detta indike-
rar att denna rutin behöver aktualiseras och användas i verksamheten. 

 

Korallen, somatik 

Tas upp på AMM möten kontinuerligt. Dokumentationsansvariga går igenom med kollegorna hur de 
dokumenterar avvikelser.Avvikelser för boende tas upp på Team möten med ansvarig sjuksköterska, 
rehab och enhetschef. Följs upp på AMM möten. 

 

Aktualisera socialförvaltningens 
rutin för registrering av avvikel-
ser.  (Korallen, demens) 

 Avslutad 

Uppföljningsansvariga 
Kling, Pia (Korallen, demens) 
Slutdatum 
2020-03-20 

 Åtgärd som ska utföras och 
återkopplas. 

Verksamheten har under denna frågeställning redovisat dokumenten "Rutin, uppföljning av avvikelser 
inom socialtjänsten", "Riktlinje för avvikelsehantering" samt "Lokal rutin avvikelsehantering". 
 
 
Riktlinjen ger en övergripande information om hur arbetet med avvikelseser ska bedrivas inom förvalt-
ningen, medan rutinen beskriver på ett mer konkret sätt hur arbetet med uppföljning av avvikelser ska 
genomföras. "Lokal rutin avvikelsehantering"  är en rutin utarbetad på enheten vilken innehåller allmän 
information om avvikelsehantering mm och tar sin utgångspunkt i en grundläggande bok om patientsä-
kerhet. 
 
I allt väsentligt innehåller riktlinjen och den centrala rutinen relevant information men bedömningen är 
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Åtgärd 
Status + Uppföljningsansvariga 
+ Slutdatum 

Åtgärdstyp, kvalitetsuppföljning 

att dessa ej ger det stöd som medarbetare kan behöva för att dokumentera avvikelser i verksamheten. 
Den lokalt utformade rutinen ger en allmän orientering kring hur man kan arbeta lokalt med avvikelserna, 
vilket är bra, men inte heller denna ger mer konkret stöd till medarbetaren. 
 
Det praktiska tillvägagångssättet för medarbetaren är inte tydligt beskrivet i någon rutin. 
 
Ur medarbetarperspektivet är det fördelaktigt med en mindre omfattande rutin som tar sin utgångspunkt 
i medarbetarens perspektiv, där exempelvis en beskrivning av olika tänkbara händelsekategorier som 
betraktas som avvikelser finns mm. Vidare kan här finnas konkret vägledning vilka kontakter som ska tas 
vid olika typer av händelser etc. En sådan rutin finns inom socialförvaltningen, men denna har inte redovi-
sats. Detta indikerar att denna rutin behöver aktualiseras och användas i verksamheten. 

 

Korallen, demens 

Avvikelseprocessen det vill säga, exempel på vad en avvikelse är, var/ hur skrivs avvikelsen ( Treserva 
eller KIA) uppföljning av dessa, genomgås vid AMM stående på agenda och vid enhets möten. Några 
medarbetare i personalgruppen är Treservapiloter och har i uppdrag att fungera som stöd för kollegor, 
utbildning ges i introduktionen av medarbetare samt fortlöpande vid behov. 

 

Lex Sarah 

Åtgärd 
Status + Uppföljningsansvariga 
+ Slutdatum 

Åtgärdstyp, kvalitetsuppföljning 

Gör rutinen för Lex Sarah känd i 
verksamheten.  (Väsbygården, 
demens) 

 Avslutad 

Uppföljningsansvariga 
Andersson, Maria (Vallentuna) 
Slutdatum 
2020-08-31 

 Åtgärd som ska utföras och 
återkopplas. 

Rutiner för lex Sarah ska göras kända i verksamheten. Återkommande information till exempel enligt 
årshjul kan vara lämpligt. Det bör även ingå i introduktion av nyanställda. 

 

Väsbygården, demens 

Vid varje introduktion får man information om lex Sarah samt att vi varje år tar upp det på AMM med 
personalgrupperna 

 

Gör rutinen för lex Sarah känd i 
verksamheten.  (Väsbygården, 
somatik) 

 Avslutad 

Uppföljningsansvariga 
Melin, Mari (Väsbygården, soma-
tik) Slutdatum 
2020-03-20 

 Åtgärd som ska utföras och 
återkopplas. 

Rutiner för lex Sarah ska göras kända i verksamheten. Återkommande information till exempel enligt 
årshjul kan vara lämpligt. Det bör även ingå i introduktion av nyanställda. 

 

Väsbygården, somatik 

Tas upp på personalmöten 
 

Förbättra information om Lex 
Sarah och hur personal kan 
starta denna process.  (Magno-
lian korttidboende) 

 Avslutad 

Uppföljningsansvariga 
Andersson, Monica (HS enheten) 
Slutdatum 
2020-02-26 

 Åtgärd som ska utföras och 
återkopplas. 

Verksamheten ska säkerställa att samtlig personal har tillgång till information om Lex Sarah och rutinen. 
Rutinen ska vara känd och accepterad i verksamheten. 

 

Magnolian korttidboende 

Omvårdnadspersonalen har läst igenom samt skrivit på en försäkran om att de känner till hur Lex Sarah 
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Åtgärd 
Status + Uppföljningsansvariga 
+ Slutdatum 

Åtgärdstyp, kvalitetsuppföljning 

och rutinen kring den. 

Återkommande diskussioner i personagruppen samt på AMM/APT 
 

Förbättra information om Lex 
Sarah och hur personal kan 
starta denna process.  (Östanbo 
dagverksamhet) 

 Avslutad 

Slutdatum 
2020-08-31 

 Åtgärd som ska utföras och 
återkopplas. 

Verksamheten ska säkerställa att samtlig personal har tillgång till information om Lex Sarah och rutinen. 
Rutinen ska vara känd och accepterad i verksamheten. 

 

Östanbo dagverksamhet 

Personalen har läst igenom rutiner för Lex Sarah samt skrivit på att de har läst o förstått. 

Tas upp 1 ggr/år på AMM/APT samt i dagliga diskussioner i personalgruppen 
 

Förbättra information om Lex 
Sarah  (Augustendal) 

 Avslutad 

Uppföljningsansvariga 
Fishburn-Holmberg, Monica (Au-
gustendal) Slutdatum 
2020-08-31 

 Åtgärd som ska utföras och 
återkopplas. 

Utföraren bör verka för att göra en gemensam genomgång av rutinen. Personal ska ha tillgång till rutinen 
som ska vara känd och accepterad i verksamheten. 

 

Augustendal 

Vid varje nyanställning och praktikanter som ska vara i verksamheten, ges informationen om Lex Sarah 
muntligen och skriftligen av Verksamhetschef. Norlandia har en rutin, id # 27395-1 Lex Sarah- Arbetsgi-
varens informationsskyldighet i kvalitetssystemet som beskriver ens skyldighet enligt Patientsäkerhets-
lagen och den signeras tillsammans med den nya personalen och verksamhetschef och  dokumenteras i 
HR systemet att det har gjorts. Vid introduktion till tjänst eller praktik finns en checklista med bland 
annat Lex Sarah för att säkerställa att det har gjorts. Verksamheten arbetar efter ett årshjul för kvalitet 
och på det sättet görs utbildningstillfällen med de anställda på ett APT under avsatt månad årligen för 
att säkerställa också att personalen känner till sin rapporteringsskyldighet. 

  
 

Gör rutinen för Lex Sarah känd  
(Stångberga) 

 Avslutad 

Uppföljningsansvariga 
Brådhe, Birgitta (Stångberga) 
Slutdatum 
2020-03-08 

 Åtgärd som ska utföras och 
återkopplas. 

Rutiner för Lex Sarah-hantering bör göras kända i verksamheten. Återkommande information, tex. enligt 
årshjul kan vara lämpligt. Det bör även ingå i introduktion av nyanställda. 

 

Stångberga 

Nyanställd personal får i sina introduktionspapper information om Lex Sarah, och man går tillsammans 
igenom det.Fortlöpande information om det på APT. 

 

Utföraren ska säkerställa att 
rutiner för Lex Sarah är kända i 
verksamheten.  (Vårdbo) 

 Avslutad 

Uppföljningsansvariga 
Högberg, Anette (Vårdbo) Slut-
datum 
2020-03-20 

 Åtgärd som ska utföras och 
återkopplas. 

Rutiner för Lex Sarah-hantering bör göras kända i verksamheten. Återkommande information, tex. enligt 
årshjul kan vara lämpligt. Det bör även ingå i introduktion av nyanställda. 

 

Vårdbo 

Lex Sara tas sedan tidigare upp på apt årligen samt  finns även med checklistan för nyanställda. Vi har i 
början på året haft diskussionsgrupper där vi gått igenom Lex Sara samt vår händelsehantering. Har nu 
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Åtgärd 
Status + Uppföljningsansvariga 
+ Slutdatum 

Åtgärdstyp, kvalitetsuppföljning 

även lagt till detta till vårt årshjul på apt att ta upp  4 ggr / år. 
 

Lex Maria (Rapportering enligt 6 kap 4 § Patientsäkerhetslagen) 

Åtgärd 
Status + Uppföljningsansvariga 
+ Slutdatum 

Åtgärdstyp, kvalitetsuppföljning 

Säkerställa att riktlinje är känd i 
verksamheten  (Magnolian kort-
tidboende) 

 Avslutad 

Uppföljningsansvariga 
Andersson, Monica (HS enheten) 
Slutdatum 
2020-08-31 

 Åtgärd som ska utföras och 
återkopplas. 

Varje vårdgivare ska utse en ansvarig person som anmäler allvarlig vårdskada till Inspektionen för Vård 
och Omsorg. Vallentuna socialnämnd har utsett Medicinskt ansvarig sjuksköterska som ansvarig för anmä-
lan. Medicinskt ansvarig sjuksköterska följer händelseanalysen, gör bedömning om ytterligare utredning 
behövs, tar beslut om anmälan samt ansvarar för att anmälan görs. 

 

Magnolian korttidboende 

Fråga har lyfts och tydliggjorts i personalgruppen. 
 

Säkerställa att riktlinje är känd i 
verksamheten  (Östanbo dag-
verksamhet) 

 Avslutad 

Slutdatum 
2020-08-31 

 Åtgärd som ska utföras och 
återkopplas. 

Varje vårdgivare ska utse en ansvarig person som anmäler allvarlig vårdskada till Inspektionen för Vård 
och Omsorg. Vallentuna socialnämnd har utsett Medicinskt ansvarig sjuksköterska som ansvarig för anmä-
lan. Medicinskt ansvarig sjuksköterska följer händelseanalysen, gör bedömning om ytterligare utredning 
behövs, tar beslut om anmälan samt ansvarar för att anmälan görs. 

 

Östanbo dagverksamhet 

Information har getts på AMM/APT 
 

Kvalitetsledningssystem 

Åtgärd 
Status + Uppföljningsansvariga 
+ Slutdatum 

Åtgärdstyp, kvalitetsuppföljning 

Förbättringsåtgärder  (Väs-
bygården, demens) 

 Avslutad 

Uppföljningsansvariga 
Andersson, Maria (Väsbygården, 
demens) Slutdatum 
2020-03-20 

 Åtgärd som ska utföras och 
återkopplas. 

Verksamheten har inte på fråga kunnat redovisa någon dokumentation som beskriver pågående arbete 
med förbättringsåtgärder. Detta är något som bör förbättras då en löpande verksamhetsutveckling och 
dokumentation av denna är en väsentlig del av verksamhetens kvalitetssäkring. Arbetet genomförs lämp-
ligen med den verksamhetsplan som ska upprättas årligen. 

 

Väsbygården, demens 

vi lägger in förbättringsåtgärder som aktiviteter i verksamhetsplan 
 

Förbättringsåtgärder  (Väs-
bygården, somatik) 

 Avslutad 

Uppföljningsansvariga 
Melin, Mari (Väsbygården, soma-
tik) Slutdatum 
2020-08-31 

 Åtgärd som ska utföras och 
återkopplas. 

Verksamheten har inte på fråga kunnat redovisa någon dokumentation som beskriver pågående arbete 
med förbättringsåtgärder. Detta är något som bör förbättras då en löpande verksamhetsutveckling och 
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Åtgärd 
Status + Uppföljningsansvariga 
+ Slutdatum 

Åtgärdstyp, kvalitetsuppföljning 

dokumentation av denna är en väsentlig del av verksamhetens kvalitetssäkring. Arbetet genomförs lämp-
ligen med den verksamhetsplan som ska upprättas årligen. 

Förbättringsaktiviteter  
(Östanbo dagverksamhet) 

 Avslutad 

Uppföljningsansvariga 
Andersson, Monica (HS enheten) 
Slutdatum 
2020-08-31 

 Åtgärd som ska utföras och 
återkopplas. 

Verksamheten har inte på fråga kunnat redovisa någon dokumentation som beskriver pågående arbete 
med förbättringsåtgärder. Detta är något som bör förbättras då en löpande verksamhetsutveckling och 
dokumentation av denna är en väsentlig del av verksamhetens kvalitetssäkring. Arbetet genomförs lämp-
ligen med den verksamhetsplan som ska upprättas årligen. 

 

Östanbo dagverksamhet 

Bifogar Verksamhetsmål med aktivitet under bilagor. Flera av våra målstyrda aktiviteter finns även 
redovisade i patientsäkerhetsberättelsen samt under verksamhetsplan. 

 

Förbättringsåtgärder  (Stång-
berga) 

 Avslutad 

Uppföljningsansvariga 
Brådhe, Birgitta (Stångberga) 
Slutdatum 
2020-03-20 

 Åtgärd som ska utföras och 
återkopplas. 

Verksamheten har inte på fråga kunnat redovisa någon dokumentation som beskriver pågående arbete 
med förbättringsåtgärder. Detta är något som bör förbättras då en löpande verksamhetsutveckling och 
dokumentation av denna är en väsentlig del av verksamhetens kvalitetssäkring. 

 

Stångberga 

Vi arbetar med att ständigt förbättring, vi har åtgärdat våra brister. 
 

Förbättringsaktiviteter  (Vårdbo)  Avslutad 

Uppföljningsansvariga 
Högberg, Anette (Vårdbo) Slut-
datum 
2020-03-20 

 Åtgärd som ska utföras och 
återkopplas. 

Verksamheten har inte på fråga kunnat redovisa någon dokumentation som beskriver pågående arbete 
med förbättringsåtgärder. Detta är något som bör förbättras då en löpande verksamhetsutveckling och 
dokumentation av denna är en väsentlig del av verksamhetens kvalitetssäkring. 

 

Vårdbo 

Jag har missat att skicka in underlag, men har många olika hur vi arbetar vidare med våra förbättrings-
aktiviteter. Vi arbetar med riskanalyser / handlingsplaner ur brukarperspektiv samt riskbedömningar/ 
handlingsplaner utifrån arbetsmiljöperspektiv samt även riskanalyser och handlingsplaner ur ett verk-
samhetsperspektiv.. Skapar handlingsplaner utifrån brukarundersökning och närståendeundersökning. 
Protokollförda kost, aktivitets samt boråd. 

Protokollförda kvalitetsmöten och vb skapas handlingsplaner, dokumenterade Boråd med boendes 
synpunkter och olika önskemål ligger till grund för ständiga förbättringar. 

Vi arbetar med aktiviteter i verksamhetsplan som genomförs under året, dokumenterar i olika kvali-
tetsregister, utför  Lokal verifiering som ligger till grund för kommande års verksamhetsplan. 

De olika underlagen går bra att ta del av vid uppföljning. Verksamhetsplan är inskickad till Vallentuna 
kommun. 

  

  
 

Anmälan av verksamheten i 
IVO:s omsorgsregister.  (Väs-
bygården, demens) 

 Avslutad 

Uppföljningsansvariga 
Andersson, Maria (Väsbygården, 
demens) Slutdatum 

 Åtgärd som ska utföras och 
återkopplas. 
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Åtgärd 
Status + Uppföljningsansvariga 
+ Slutdatum 

Åtgärdstyp, kvalitetsuppföljning 

2020-08-31 

Verksamheten har inte lämnat någon dokumentation som visar att denna finns anmäld i IVO:s omsorgs-
register. Kommuner som bedriver viss verksamhet enligt socialtjänstlagen, SoL, eller lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade, LSS, måste anmäla verksamheten till IVO. Anmälningsskyldigheten 
gäller för de verksamheter som ska bedrivas enligt SoL eller LSS och som skulle ha varit tillståndspliktiga 
om de i stället bedrivits i enskild regi. En verksamhet som ska nystartas måste anmälas innan den bör-
jar.  Verksamheten ska för att åtgärda detta kontrollera att riktiga uppgifter finns registrerade hos IVO och 
dokumentera detta i kommenter kopplad till åtgärden innan denna avslutas. 

 

Väsbygården, demens 

verksamhetschef har anmält detta till IVO 
 

Anmälan av verksamheten i 
IVO:s omsorgsregister.  (Väs-
bygården, somatik) 

 Avslutad 

Uppföljningsansvariga 
Melin, Mari (Väsbygården, soma-
tik) Slutdatum 
2020-08-31 

 Åtgärd som ska utföras och 
återkopplas. 

Verksamheten har inte lämnat någon dokumentation som visar att denna finns anmäld i IVO:s omsorgs-
register. Kommuner som bedriver viss verksamhet enligt socialtjänstlagen, SoL, eller lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade, LSS, måste anmäla verksamheten till IVO. Anmälningsskyldigheten 
gäller för de verksamheter som ska bedrivas enligt SoL eller LSS och som skulle ha varit tillståndspliktiga 
om de i stället bedrivits i enskild regi. En verksamhet som ska nystartas måste anmälas innan den bör-
jar.  Verksamheten ska för att åtgärda detta kontrollera att riktiga uppgifter finns registrerade hos IVO och 
dokumentera detta i kommenter kopplad till åtgärden innan denna avslutas. 

 

Väsbygården, somatik 

VC ser till att detta blir gjort 
 

Anmälan av verksamheten i 
IVO:s omsorgsregister.  (Korall-
en, somatik) 

 Avslutad 

Uppföljningsansvariga 
Berg-Ahlin, Maria (Särskilt bo-
ende äldre) Slutdatum 
2020-03-20 

 Åtgärd som ska utföras och 
återkopplas. 

Verksamheten har inte lämnat någon dokumentation som visar att denna finns anmäld i IVO:s omsorgs-
register. Kommuner som bedriver viss verksamhet enligt socialtjänstlagen, SoL, eller lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade, LSS, måste anmäla verksamheten till IVO. Anmälningsskyldigheten 
gäller för de verksamheter som ska bedrivas enligt SoL eller LSS och som skulle ha varit tillståndspliktiga 
om de i stället bedrivits i enskild regi. En verksamhet som ska nystartas måste anmälas innan den bör-
jar.  Verksamheten ska för att åtgärda detta kontrollera att riktiga uppgifter finns registrerade hos IVO och 
dokumentera detta i kommenter kopplad till åtgärden innan denna avslutas. 

 

Korallen, somatik 

Anmälan görs av verksamhetschef Äldreomsorg HSO 
 

Anmälan av verksamheten i 
IVO:s omsorgsregister.  (Korall-
en, demens) 

 Avslutad 

Uppföljningsansvariga 
Kling, Pia (Korallen, demens) 
Slutdatum 
2020-03-20 

 Åtgärd som ska utföras och 
återkopplas. 

Verksamheten har inte lämnat någon dokumentation som visar att denna finns anmäld i IVO:s omsorgs-
register. Kommuner som bedriver viss verksamhet enligt socialtjänstlagen, SoL, eller lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade, LSS, måste anmäla verksamheten till IVO. Anmälningsskyldigheten 
gäller för de verksamheter som ska bedrivas enligt SoL eller LSS och som skulle ha varit tillståndspliktiga 
om de i stället bedrivits i enskild regi. En verksamhet som ska nystartas måste anmälas innan den bör-
jar.  Verksamheten ska för att åtgärda detta kontrollera att riktiga uppgifter finns registrerade hos IVO och 
dokumentera detta i kommenter kopplad till åtgärden innan denna avslutas. 
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Åtgärd 
Status + Uppföljningsansvariga 
+ Slutdatum 

Åtgärdstyp, kvalitetsuppföljning 

 

Korallen, demens 

Anmälan till IVO:s omsorgsregister görs av verksamhetschef, SÄBO. 
 

Anmälan av verksamheten i 
IVO:s omsorgsregister.  (Magno-
lian korttidboende) 

 Avslutad 

Uppföljningsansvariga 
Andersson, Morgan (Vallentuna) 
Slutdatum 
2020-08-31 

 Åtgärd som ska utföras och 
återkopplas. 

Verksamheten har inte lämnat någon dokumentation som visar att denna finns anmäld i IVO:s omsorgs-
register. Kommuner som bedriver viss verksamhet enligt socialtjänstlagen, SoL, eller lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade, LSS, måste anmäla verksamheten till IVO. Anmälningsskyldigheten 
gäller för de verksamheter som ska bedrivas enligt SoL eller LSS och som skulle ha varit tillståndspliktiga 
om de i stället bedrivits i enskild regi. En verksamhet som ska nystartas måste anmälas innan den bör-
jar.  Verksamheten ska för att åtgärda detta kontrollera att riktiga uppgifter finns registrerade hos IVO och 
dokumentera detta i kommenter kopplad till åtgärden innan denna avslutas. 

 

Magnolian korttidboende 

VC Anna Lassen Karlsson har anmält nya uppdaterade uppgifter till IVO 
 

Anmälan av verksamheten i 
IVO:s omsorgsregister.  (Östanbo 
dagverksamhet) 

 Avslutad 

Uppföljningsansvariga 
Andersson, Monica (HS enheten) 
Slutdatum 
2020-08-19 

 Åtgärd som ska utföras och 
återkopplas. 

Verksamheten har inte lämnat någon dokumentation som visar att denna finns anmäld i IVO:s omsorgs-
register. Kommuner som bedriver viss verksamhet enligt socialtjänstlagen, SoL, eller lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade, LSS, måste anmäla verksamheten till IVO. Anmälningsskyldigheten 
gäller för de verksamheter som ska bedrivas enligt SoL eller LSS och som skulle ha varit tillståndspliktiga 
om de i stället bedrivits i enskild regi. En verksamhet som ska nystartas måste anmälas innan den bör-
jar.  Verksamheten ska för att åtgärda detta kontrollera att riktiga uppgifter finns registrerade hos IVO och 
dokumentera detta i kommenter kopplad till åtgärden innan denna avslutas. 

 

Östanbo dagverksamhet 

Registret till IVO är uppdaterat och inskickat av VC Anna Lassen Karlsson. 
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