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Förslag till beslut
Socialnämnden noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Enligt Patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 ska vårdgivaren senast den 1 mars varje år 
upprätta en Patientsäkerhetsberättelse. I dokumentet ska framgå hur patientsäkerhetsarbetet 
har bedrivits föregående år och vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten.
Medicinskt ansvarig sjuksköterska informerar om upprättade Patientsäkerhetsberättelser från 
socialförvaltningens egen regi, Nytidas LSS verksamheter, Attendo LSS, Vårdbo, 
Augustendal och Stångberga.

Handlingar
 Patientsäkerhetsberättelse för 2020 och plan för 2021 Nytida Vallentuna
 Patientsäkerhetsberättelse  Augustendal  2020
 Patientsakerhetsberattelse 2020 egen regi
 LindholmenPatientsäkerhetsberättelse2020
 Patientsäkerhetsberättelse Bäckebo2020
 Tjänsteskrivelse Patientsäkerhetsberättelse för 2020
 Kvalitetsberättelse 2020 ÄoH Stångberga
 Vallbostrand IoH 2020 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2021
 Patientsäkerhetsberättelse Vårdbo 2020
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Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att bedöma hur det 
systematiska patientsäkerhetsarbetet har bedrivits i verksamhetens olika delar, och att 
informationsbehovet hos externa intressenter tillgodoses. SOSFS 2011:9 7 kap. 3 §

Patientsäkerhetsberättelsen ska beskriva verksamhetens patientsäkerhetsarbete under föregående 
kalenderår, vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som 
uppnåtts.
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Sammanfattning
Nytida ger stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsnedsättning och 
psykosocial problematik. Vi har cirka 350 verksamheter runt om i landet och 7 000 medarbetare. 
De personer som bor och vistas på verksamheterna har biståndsbeslut enligt Socialtjänstlagen 
(SoL) eller Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och den övervägande delen 
av insatser är enligt SoL och LSS.

Där Nytida har ansvar att bedriva hälso- och sjukvård ska årligen en patientsäkerhetsberättelse 
upprättas.
Enheterna erbjuder vuxenboenden enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS § 9:9. Våra verksamhetstillstånd omfattar platser enligt 1 § 1 p LSS; 
vuxna med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd samt 1 § 2 p LSS; i vuxen 
ålder drabbade av betydande och bestående hjärnskador. Verksamhetschef är tillståndsbärare 
och tillsammans med gruppchef/samordnare utgör verksamhetens ledningsgrupp. 

Vi har under året kontinuerligt uppdaterat riskbedömningarna i kvalitets- och 
dokumentationssystemet Safe-Doc.
Rapportering och uppföljning av avvikelser och förbättringsförslag genomförs i det IT baserade 
kvalitetsledningssystemet Qualimax som regelbundet följs upp och analyseras. 
Den interna egenkontrollen har genomförts två gånger år 2020, alla verksamheter har även haft en 
extern läkemedelsgransking. 

Enheterna har haft kontinuerlig samverkan med beställare, vårdgivare, anhöriga och godemän. Vi 
har träffat flertalet beställare en gång under år 2020 för uppföljning. De beställare som vi ej har 
träffat har vi haft telefonkontakt med, alternativt haft videomöten. 

Under 2020 skickades information till samtliga anhöriga/godman angående kundombudsman samt 
synpunkts- och klagomålsblanketter. Eventuella klagomål och synpunkter hanteras av 
verksamhetschef och personal under personalmötena som äger rum varannan vecka.
Samtlig personal har genomfört den webbaserade hygienutbildningen samt jobba säkert med 
läkemedel som förnyas varje år. När nya medicinska moment har införts i verksamheten har 
legitimerad personal kommit till personalmöte och introducerat dessa moment. 
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Övergripande mål och strategier
SFS 2010:659,3 kap. 1 § och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1§

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

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

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

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

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

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

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

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

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

På enheterna arbetar vi med ovanstående punkter med stort fokus på att hela personalgruppen är 
delaktiga i arbetet med att identifiera brister i verksamheter, åtgärda dessa samt 
förbättringsmöjligheter för att säkerställa en genomgående god kvalitet i verksamheten. 
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Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet
SFS 2010:659,3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1

Ansvarsfördelning för att säkerställa patientsäkerhetsarbetet
VD har ett övergripande ansvar för styrning av företaget samt att kommunicera kvalitetspolicy 
och mål.
Affärsområdeschefen ansvarar för att följa upp varje regions kvalitetsarbete månadsvis.
Regionchefen har ansvaret i regionen att kommunicera krav och rutiner samt att följa upp 
kvaliteten i varje enskild verksamhet och säkra verksamhetschefens kompetens. 

Verksamhetschefen (4 kap. 2§ hälso-och sjukvårdslagen (2017:30) samt hälso- och 
sjukvårdsförordningen (2017:80) ansvarar för att verksamheten tillgodoser hög patientsäkerhet, 
god kvalitet och effektivitet. Verksamhetschefen har det löpande ansvaret för att verksamheten 
uppfyller ställda krav utifrån god och säker vård. Verksamhetschefen ansvarar för att legitimerad 
personal har rätt kompetens.
Legitimerad personal följer kontinuerligt upp sitt dagliga arbete. Legitimerad personal ansvarar 
för att utföra risk- och preventionsbedömningar för respektive patient. De ansvarar också för att 
insatser av hälso- och sjukvård utförs och måluppfyllelse fortlöpande utvärderas. 

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

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

Struktur för uppföljning/utvärdering 
SOSFS 2011:9 3 kap. 2 §
Alla medarbetare har kunskap om hur Nytidas rutiner för rapportering av avvikelser är och har 
skyldighet att rapportera och direkt åtgärda en händelse. När en avvikelse bedöms allvarlig 
rapporteras detta till verksamhetschef som i sin tur tar ställning om information till överordnad 
chef och uppdragsgivare. Vid risk för vårdskada utreder vårdgivare och lämnar vidare till 
anmälningsansvarig. 

Kvalitetsrådet är verksamhetschefens forum där man systematiskt arbetar med ett ständigt 
förbättringsarbete och identifierar och bearbetar kvalitetsbrister inom verksamheten. Som 
underlag används avvikelserapporter, klagomål, synpunkter och förbättringsförslag. 
Erfarenheterna av det inträffande återförs till medarbetare, patient, närstående eller andra 
intressenter. Kvalitetsrådet beslutar om kvalitetshöjande åtgärder.

För att undvika vårdskador, arbetar verksamheten aktivt med riskanalyser och handlingsplaner.

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

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

Vårdgivarens oberoende kvalitetsavdelning har under året reviderat och implementerat nya 
riktlinjer, rutiner, blanketter och checklistor angående patientsäkerhet.
Dessutom har systematisk uppföljning av avvikelser genomförts och återkopplats till ansvariga för 
uppföljning av vidtagna åtgärder. 
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Under året har patientsäkerhetsarbetet bedrivits genom ett aktivt arbete med att rapportera 
händelser och systematiskt följa upp dessa i ledningssystemet.

Från Covid-19 pandemins start fattade företagets Krisledningsgrupp beslut om hur arbetet skulle 
bedrivas på central och lokal nivå utifrån Folkhälsomyndigheten, Regeringen och Socialstyrelsens 
beslut. Kvalitetsavdelningen har haft nära samarbete med alla Sveriges regioner, smittskydd och 
de kommuner där företaget har verksamheter. En Coronasida på intranätet upprättades direkt med 
gällande styrdokument, checklistor och Q&A från Kvalitet (hälso- och sjukvård), HR och inköp. 
Digitala informationsmöten från Kvalitetsavdelningen tillsammans med HR och inköp hölls 
frekvent för alla chefer och legitimerad personal för att snabbt få ut nya styrdokument och aktuell 
information. 
Information har även kommit till verksamheterna utifrån regionala beslut från respektive 
region/kommun.
Inom några av Nytidas verksamheter har det införts besöksstopp. Detta har gjorts utifrån 
genomförd riskbedömning, där man identifierat enskilda i riskgrupper där smittspridning skulle 
kunna få allvarliga konsekvenser för deras hälsa. Besöksstoppet innebär i praktiken en vädjan till 
besökare, att vi avråder från besök med hänvisning till smittorisken, så att vi kan bedriva 
verksamhet på ett sätt som är tryggt och säkert för de enskilda. På dessa verksamheter togs också 
beslut om införande av mekanisk barriär som ett tillägg till arbetsdräkten.

På enheterna har patientsäkerhetsarbetet under år 2020 bedrivits genom att ett aktivt arbete med 
att rapportera händelser och systematiskt följa upp dessa i ledningssystemet. Kvalitetsrådet är 
verksamhetschefens forum där man systematiskt arbetar med ett ständigt förbättringsarbete och 
identifierar och bearbetar kvalitetsbrister inom verksamheten. Som underlag används 
avvikelserapporter, klagomål, synpunkter och förbättringsförslag. Erfarenheterna av det 
inträffande återförs till medarbetare, boende, närstående eller andra intressenter. Kvalitetsrådet har 
befogenhet att besluta om kvalitetshöjande åtgärder. Även stor vikt läggs vid de gemensamma 
diskussionerna i personalgruppen under mötena för att analysera och vidta aktuella åtgärder för att 
öka patientsäkerhetsarbetet. 
Kontakt med ansvarig sjuksköterska hålls ungefär en gång per vecka av både verksamhetschef, 
gruppchef/samordnare och hela personalgruppen och minst en gång varannan vecka är 
sjuksköterskan på verksamheten. Alla dygnets timmar finns en joursjuksköterska att nå samt som i 
sin tur kan ta kontakt med en jourhavande läkare. Alla avvikelser som rör hälso- och sjukvården 
skickas till den ansvariga sjuksköterskan, antingen för kännedom eller för uppföljning. Via 
verksamhetens dokumentationssystem SafeDoc kan även sjuksköterskan och personalen skicka 
brev med känslig information, till exempel om recept som behöver förnyas. 
Under året har samtlig personal genomgått den webbaserade utbildningen basala hygienrutiner 
och webbutbildningen Jobba säkert med läkemedel som görs regelbundet minst en gång per år. 
Ansvarig sjuksköterska har följt upp personals delegeringsbeslut samt under året förnyat 
delegeringarna och i samband med detta lyft eventuella dilemman eller otydligheter som 
uppmärksammats i verksamheten som bygger på analys av de avvikelser som har skett under de 
senaste månaderna.  
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Verksamhetschefen håller sig à jour även kring nyhetsbrev från Socialstyrelsen samt både 
verksamhetschefen och den ansvariga sjuksköterskan tar även del av förändrade riktlinjer från 
Vallentuna kommuns MAS. Verksamhetschefen tillsammans med den ansvariga sjuksköterskan 
säkerställer att de rutiner och riktlinjer som finns kring patientsäkerhetsarbetet är kända i 
verksamheten. Detta görs framförallt under personalmöten och vid behov även individuella 
samtal.

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

Egenkontrollen ska göras med den frekvens och i den omfattning som krävs för att vårdgivaren 
ska kunna säkerställa verksamhetens kvalitet.

Nytidas obligatoriska egenkontroll har genomförts två gånger under året, maj och november. 
Egenkontrollen består av ett stort antal frågor som besvaras av verksamhetschefen tillsammans 
med ansvarig sjuksköterska, gruppchefer/samordnare och omvårdnadspersonal för att säkerställa 
att patientsäkerhetsarbetet genomförs med god kvalitet och håller sig à jour med rådande 
lagstiftning och riktlinjer. Frågorna besvaras i Qualimaxit som är företagets ledningssystem. 
Resultatet för Bällsta Serviceboende var i maj 1,91 och för november 1,96 av 2,0 möjliga.  
Resultatet för Gillinge Serviceboende var i maj 1,8 och för november 1,9 av 2,0 möjliga.  
Resultatet för Vallbostrand Gruppboende var i maj 1,98 och för november 1,97 av 2,0 möjliga. 
Resultatet för Bällstaberg Serviceboende var i maj 1,86 och för november 1,91 av 2,0 möjliga. 
Resultatet för Sommarallén Serviceboende var i maj 1,94 och för november 1,92 av 2,0 möjliga. 

Under hösten 2020 hade vi en extern läkemedelsgransking där apotekare och MAS från 
Vallentuna kommun närvarar tillsammans med ansvarig sjuksköterska, verksamhetschef, 
gruppchef och personal i tjänst. Under granskningen kontrolleras hur personalen delegerar 
medicin, hur de agerar i olika situationer, kontroll av efterlevnaden av riktlinjer, rutiner och en 
uppföljning av vidtagna åtgärder utifrån identifierade risker och händelser samt hur vi har arbetat 
med de brister som framkom från kontrollen året innan. 

Under 2020 har vi även dagliga egenkontroller som utförs av personalen. Vid varje 
medicingivning kontrollerar den delegerade personalen signeringslistan och säkerställer att 
rutinerna har följts. Personalen kontrollerar även att signeringslistan för nycklarna till 
medicinskåpet är korrekt ifyllda och nycklarna är tillbakalämnade. Om en rutin har brustit skrivs 
en avvikelse i Qualimax och följs upp enligt beskrivningen ovan.

Samverkan för att förebygga vårdskador
SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 §, 7 kap. 3 § p 3

Läkarsamverkan och samverkansöverenskommelse
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Under år 2020 har ansvarig sjuksköterska haft regelbundna samverkansmöten/samtal med berörd 
vårdcentral som brukaren är inskriven på samt med psykiatrisk mottagning. 
Vid förändringar rådfrågas alltid den ansvariga sjuksköterskan som sedan beslutar om personal 
eller sjuksköterskan själv tar kontakt med berörd vårdinstans. Personalen från boendet är nästan 
alltid med vid alla läkarbesök och återkopplar antingen från läkaren till den ansvariga 
sjuksköterskan via ett meddelandeblad läkaren fyller i eller telefonsamtal mellan sjuksköterskan 
och läkaren. Samma rutin gäller även vid akuta läkarbesök. 

Samverkan med uppdragsgivaren 

Samtliga handläggare har varit i kontakt med verksamheten vid något tillfälle under år 2020 för 
uppföljning av boendeinsatsen. Antingen har de varit på besök, eller haft telefonkontakt. På grund 
av den rådande pandemin har det också förekommit en del videomöten. Vid dessa tillfällen har 
gruppchef/samordnare eller verksamhetschef, företrädare och stödperson deltagit samt brukaren 
själv. Brukaren väljer själv om närstående ska närvara på mötet. Sjuksköterskan har inte närvarat 
under mötena, men kunnat ringa upp ifall sjukvårdsfrågor har uppstått. Information kring större 
förändringar i måendet informeras alltid direkt till uppdragsgivare och företrädare. 

Samverkan mellan yrkesgrupper runt patienten 

Utöver samverkan med husläkaren på vårdcentralen där brukaren är inskriven samverkar 
verksamheten även med Aleris psykiatri, dietist från Korallens vårdcentral, med fysioterapeuter 
och sjukgymnaster, rehabilitering kring funktionella och kognitiva hjälpmedel och 
träningsprogram via KLARA. De flesta har medicinskt tandvård via Danderyds 
specialistmottagning. Tandstatusen har hos de allra flesta bedömts vara god. I andra fall är 
brukaren skriven hos en närliggande tandläkarmottagning. Vid alla samverkansmöten är personal 
från boendet med. I de flesta fall stödpersonen samt gruppchefen. Vid behov är den ansvariga 
sjuksköterskan med direkt i mötet, i andra fall tas telefonkontakt efter samverkansmötet. 

Riskanalys
SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 §
För den enskilde ska alltid en riskanalys genomföras i samband med inflyttning till boendet samt 
löpande vid förändringar, minst två gånger per år. Riskanalysen kan röra hot och våld men även 
andra risksituationer. Detta ska alltid dokumenteras i Nytidas dokumentationssystem SafeDoc. 
Vid inflyttning och vid förändringar erbjuds alla boende av omvårdnadsansvarig sjuksköterska 

preventionsbedömningar gällande fall, nutrition, trycksår samt munhälsa. Vid identifierad risk ska 
en omvårdnadsplan upprättas samt kontinuerligt utvärderas, dock minst två gånger/år. På 
verksamheten genomförs årligen uppföljning/uppdatering av riskbedömning kring de allmänna 
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risker som finns för individen, alltifrån grundsjukdomar, minnesproblematik, nedsatt 
riskbedömningsförmåga med mera. Den ansvariga sjuksköterskan gör obligatoriska 
preventionsbedömningar/riskbedömningar. Utifrån riskbedömningarna görs handlingsplaner, 
rutiner, bemötandeplaner samt vid behov utbildningsplaner för att säkerställa att vården är god. 
Dessa följs upp vid personalmötena och uppdateras vid förändringar. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Under året har inga Lex Maria ärenden förekommit. 

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

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

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

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

Den största trenden bland verksamhetens avvikelser samt synpunkter och klagomål är utebliven 
signering vid medicingivelse. På grund av detta har stort fokus lagts inom detta område för att 
stödja den personal som ofta brister inom detta område genom noggranna kartläggningar av 
avvikelsemönster. Vid dessa tillfällen har ofta både verksamhetschef och ansvarig sjuksköterska 
individuella samtal med berörd personal för att minimera risken att avvikelsen uppstår igen. 

Samverkan med patienter och närstående
SFS 2010:659 3 kap. 4 §
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Samverkan med patient och närstående
Verksamheten arbetar med olika rådsforum, till exempel brukarforum för att skapa delaktighet. 
Nytida har ett kundombud. Kundombudet tar emot synpunkter och klagomål från patienter och 
närstående och är oberoende.

När samtycke finns har vi regelbunden kontakt med närstående och/eller företrädare kring 
brukarens mående och hälso- och sjukvårdsinsatserna som rör denne. Vid behov kan även direkt 
kontakt tas med ansvarig sjuksköterska och den närstående. 

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

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

Antal avvikelser gällande hälso- och sjukvård tagna från Qmaxit. 

Sommarallén Serviceboende
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Bällsta Serviceboende

Vallbostrand Gruppboende 

Gillinge Serviceboende
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Bällstaberg Serviceboende

Resultat 2020

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

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

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

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

Måluppfyllelse:
Resultat kopplat 
till målet

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

Rutiner och riktlinjer för 
fallprevention

Avvikelsehantering

Kompetens hos hälso- 
och sjukvårdspersonal 

Ett konstruktivt 
kvalitetsarbete för att 
förebygga fall och 
fallskador

Fallprevention görs av 
sjuksköterska regelbundet 
eller efter behov 

Vi har ej haft några 
frakturer 2020. När 
fall uppstått har 
direkt sjuksköterskan 
följt upp och vidtagit 
åtgärder.

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

Basal
hygien i vård och 

omsorg

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

Rutiner och riktlinjer för 
basal hygien i vård och 
omsorg

 Kompetens hos all 
personal

Samtliga anställda har 
gjort den webbaserade 
utbildningen i Basala 
Hygienrutiner. 

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

Klicka här för att 
ange andel % 
kopplat till 
området. Som 
lett till vårdskada

 Bedöms som god.
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 Handledning/utbildn
ing 

Självskattning av 
följsamheten  

som god. 

Rapporterings-
skyldighet

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

Rutiner och riktlinjer för 
hantering av händelser. 

Vid APT under 2020 så 
har vi gått igenom 
rapporteringsskyldighet, 
hur, när och varför, och 
all personal har förnyat 
sin påskrift på avsedd 
blankett. 

Avvikelser 
rapporteras 
regelbundet. 

 Bedöms som god.

Läkemedels-
hantering och 
delegerings-
processen

Att alla medarbetare:

 kan överlämna 
läkemedel på ett 
säkert sätt

 En säker 
läkemedelshanteri
ng

Korrekt 
delegeringsförfarande av 
leg personal

Ett konstruktivt 
kvalitetsarbete kring 
läkemedelshanteringen

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

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

 Gjorts enligt rutin

Dokumentation En tillräcklig, väsentlig 
och korrekt 
dokumentation

Rutiner och riktlinjer för 
hur man dokumenterar

Handledning/utbildning

Egenkontroll två ggr/år

Loggkontroller

Checklistor för 
dokumentation används. 

Egenkontrollen har 
genomförts i maj och 
november.

Loggkontroll genomförs 1 
ggr / månad 

Klicka här för att 
ange text.

 Fortsatt 
regelbunden 
uppföljning 

Munhälsa Alla boende ska 
erbjudas en god 
munvård

Följa rutiner och 
riktlinjer för risk- och 
preventionsbedömning

Dokumentera i Senior 
Alert ROAG

Handledning och 
utbildning i munvård

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

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

Bedöms som god. 
Under år 2021 ska 
en generell 
munvårdhandledni
ng erbjudas till all 
personal. 

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

Följa styrdokument och 
riktlinje

 Kontakt tas med 
sjuksköterska när behov 
av inkontinensskydd 
behövs.  

Klicka här för att 
ange text.

 Bedöms som god 
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Samarbete och 
intern 

kommunikation

Ett ökat samarbete och 
en säkerställd intern 
informationsöverföring

Rutiner och riktlinjer för 
arbetssätt och 
informationsöverföring

Meddelandeblad  vid 
läkarkontakt tas med vid 
läkarbesök för att kunna 
lämna till ansvarig SSK.

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

Klicka här för att 
ange text.

 Bedöms som god
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Patientsäkerhetsplan 2021 för verksamheten 

_____________________________________________

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

Nytidas verksamheter ska under 2021 aktivt arbeta med patientsäkerhet, med utgångspunkt i:

Vårdgivarens områden för ökad patientsäkerhet Verksamhetens mål för 2021 och metod för att uppnå 
målen

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

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

Konstruktivt kvalitetsarbete utifrån riskbedömning 
för varje enskild

Att vid kvalitetsrådet arbeta med riskbedömningarna 
utifrån varje boende.

Basala hygienrutiner – Alla medarbetare ska följa 
basal hygien i vård- och omsorg

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

Dokumentation – Alla enskilda ska ha en korrekt 
omvårdnadsdokumentation

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

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

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

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

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

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

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

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

samt somatiskt sjuka. Boendet erbjuder dygnet runt omsorg och ger individen möjlighet att bo kvar livet ut. 

Boende som bor och vistas på verksamheten har biståndsbeslut enligt Socialtjänstlagen. 

Året 2020 var unikt och arbetssättet ändrades på grund av Corona pandemin som har präglat vår verksamhet 

under större delen av året. Verksamheten har haft ett stort fokus på patientsäkerhetsfrågor relaterade till covid-

19 orsakade av Coronaviruset och har kunnat styra om sitt arbetssätt på kort tid och klara av de enorma utma-

ningar som pandemin har orsakat på ett särskilt boende. Under de förutsättningar som funnits, har verksam-

heten lyckats anpassa arbetet och skapa nya rutiner utifrån covid-19. Arbetet har avsett riskanalyser och åtgär-

der för att skydda våra boende samt personalens arbetsmiljö.  

Stor fokus lades på att förebygga smittspridning och säkerställa personalens kunskap kring rutiner. Hand-

lingsplaner har skapats och kontinuerligt uppdaterats med det ändrade läget i samhället. Verksamheten har 

arbetat med att säkerställa följsamhet med basala handrutiner, upprätta lokala rutiner för att begränsa smitt-

spridning och både skapa och bibehålla lugn och trygghet under alla omständigheter. Omprioriteringar under 

pandemin har medfört att vissa utbildningar samt möten inte blev av och istället lade verksamheten fokus på 

den aktuella situationen och bemanningsstrategier. Rekommendationer och riktlinjer från Folkhälsomyndig-

heten samt Region Stockholm var omfattande som även ändrades med tiden kunskap förbättrades. Möten gick 

i stor utsträckning över till digitala forum via olika Teams-möten inom Norlandia och med Vallentuna kom-

muns MAS. Dessa avstämningsmöten hölls med täta mellanrum för att diskutera riktlinjer och dess implemen-

tation. 

Verksamheten var i ett tidigt skedde med sina riskbedömningar kring covid-19 och hade skyddsmaterial på 

plats när verksamheten fick ett konstrarat fall i mars. Personalen ställde om sitt arbetssätt omedelbart och 

gjorde fenomenala insatser och det blev ingen vidare smittspridning. Under hela besöksförbudet som utfärda-

des av Regeringen från den 1 april - 31 oktober 2020, var verksamheten smittfri. Tyvärr fick verksamheten ett 

nytt lokalt smittutbrott efter öppnandet i november som drabbade ett visst antal boende samt personal. Smitt-

spårning gjordes vid tre olika tillfällen då, och smittskydd kopplades in. Personalens följsamhet att jobba med 

skyddsutrustning har varit väldigt hög och vid misstänkt eller konstaterad smitta har använt munskydd och 

visir, enligt rekommendationer. Sedan maj har dessutom visir använts under alla arbetspass och från novem-

ber, blev munskydd obligatorisk under hela arbetspass i samband med rekommendationer från Region Stock-

holm. Skydds kit skapades i mars för samtliga avdelningar som var lätt tillgängliga vid omedelbart behov. 

Under pandemin, har patientsäkerhetsarbetet följts upp löpande i företagets kvalitetssystem, genom egenkon-

troll och riskbedömningar. I våra mål ingår ett engagerat och öppet ledarskap och ansvar på alla led, vilket har 

skapat en säkerhetskultur där frågor och förhållningssätt kring kvalitet, genomsyra säkerhet och förbättrings-

arbete. Personalen har kunnat bibehållet en personcentrerad vård och utvecklat verksamheten tillsammans. 

Riskbedömningar i arbetsmiljön har blivit mer rutinmässiga och teamarbetet blivit mer systematisk och perso-

nalen känner en stor stolthet till vad som har åstadkommits. Antal avvikelser under året har minskats och följ-

samhet till rutiner har varit stark. 

Personalen på Augustendal har funnits för de boende och också implementerat digitala lösningar för boende 

att kunna kommunicera med sina nära och kära under besöksförbudet. Anhöriga likaväl de boende har konti-

nuerligt och regelbundet informerats om nya rutiner och blivit uppdaterade om det aktuella läget. 
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Övergripande mål och strategier     

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

 Norlandias vision är att ge det bästa möjliga livskvalitet till varje boende. De boende som bo på Augustendal 

ska ha inflyttande över hur deras vård och omsorg utföras samt känna ett välbefinnande och trygghet. Utifrån 

individuella önskemål och behov, ska de boende erbjudas en meningsfull och värdig tillvaro. Arbetet ska ske i 

enighet med Hälso-och Sjukvårdslagen (HSL), Socialtjänsten (SoL), Patientsäkerhetslagen samt övriga lagar 

och förordningar som berör verksamheten. 

Norlandias värdegrund heter CARE (Competent, Ambitious, Respectful, Energetic) och ska genomsyra hela 

organisationen. Genom värdgrundsbaserat arbetssätt, erbjuder Norlandia en individanpassad kvalitativ vård 

och omsorg - Ett gott liv varje dag. 

Augustendal särskilt boende arbetar enligt Patientsäkerhetslagen och det systematiska patientsäkerhetsarbetet 

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

nefattar riktlinjer och rutiner för händelsehantering och används för att utveckla och förbättra verksamhetens 

kvalitet på ett systematiskt och fortlöpandet sätt. 

Organisation och ansvar 

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

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

ställer kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöpolicy, övergripande mål.  

Stockholms Regionchef ansvarar för att följa upp verksamhetens kvalitetsarbete månadsvis tillsammans med 

Norlandias MAS/ kvalitétsutvecklare.  

Regionvis ansvarar Norlandias MAS/ kvalitétsutvecklare för hälso-sjukvården kvalitén inom verksamheten 

och att patienterna erhåller en säker och ändamålsenlig vård och behandling. MAS/ kvalitétsutvecklare utarbe-

tar och beslutar riktlinjer och följer upp att de efterlevs i verksamhetens kvalitet och säkerhet. Verksamheten 

använder MAS/kvalitétsutvecklare i olika sammanhang för att säkerställa patientvård, omsorgsbehov och be-

handling tillgodoses. Under pandemin har MAS/kvalitétsutvecklare funnits till hands i samband med riktlinjer 

och rekommendationer. Teams-möten med Regionalchef, Stockholms ledningsgrupp och MAS inom Nor-

landia har ägt rum regelbundet, ibland dagligen under pandemin beroende på allvarlighetsgrad på smittsprid-

ningen i samhället. 

Vallentuna kommuns medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) har också uppdrag att bevaka att en god kvali-

tet upprätthålls samt boendes behov av trygghet i vården tillgodoses. MAS har varit delaktig i verksamheten 

med rådgivning i olika ärenden särskilt kring covid-19. Samverkansmöte med Vallentuna kommuns MAS, har 

också skett via teams-möten under pandemin, ibland veckovis och sedan månadsvis, beroende också på det 

aktuella läget med Corona spridningen i samhället. 

Verksamhetschefen har det ledningsansvaret och ansvarar att rutiner är kända inom verksamheten så att den 

enskilde ska tillförsäkras en god och säker vård och tillgången till väl fungerande utrustning för en säker vård 

finns. Patientsäkerhetsarbete diskuteras i verksamhetens ledningsgrupp bestående av verksamhetschef, HSL-

Ansvarig sjuksköterska och en omvårdnadspersonal samt på HSL-möten. 

HSL-Ansvarig sjuksköterska har det samlade ledningsansvaret för patientsäkerhetsarbetet och det löpande 

ansvaret för att verksamheten uppfyller riktlinjer enligt uppdragsgivare samt de centrala rutinerna som ingår i 



                                                                                                                                       

5 
 

Norlandias ledningssystem. HSL-Ansvarig sjuksköterska ansvarar över att samordna egenkontroller, granska 

HSL journaler, utbilda personal och utveckla patientsäkerhet.  

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

sin profession som omfattar risk och preventionsbedömningar, egenkontroll och fortlöpande utvärdering av 

dessa. HSL personal utbildar, handleder och bedömer kompetensfärdigheter av omsorgspersonal i hälso- och 

sjukvårdsfrågor.  

Varje boende har en utsedd omvårdnadsansvarig sjuksköterska och ansvaret fördelas på tjänstgörande sjuk-

sköterska som ansvarar för att den boende och eventuellt närstående och berörda omvårdnadspersonal analy-

sera, planera och utvärdera hur vården och omsorgen ska bäst tillgodoses. Verksamheten är bemannad med 

sjuksköterskor sju dagar i veckan och avtal finns med Klara sjuksköterskor på jourtid. Verksamheten nås dyg-

net runt. 

Omvårdnadspersonal medverkar i patientsäkerhetsarbetet och rapporterar risker och händelser enligt gällande 

rutiner. 

Samverkan för att förebygga vårdskador 

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

Internsamverkan - På Augustendal särskilt boende samverkar sjuksköterskor och omvårdnadspersonal dag-

ligen för att förebygga vårdskador och HSL personal träffas regelbundet för att diskutera boendes hälsotill-

stånd och övriga aspekter. Paramedicinsk personal arbetar deltid och tar del av aktuell information genom att 

läsa journaler samt få muntlig information från tjänstgörande sjuksköterskan och via deltagande i olika 

teamsmöten såsom omvårdnadskonferenser och HSL möten. Vid inskrivning, kartläggas möjliga risker och 

dessa kommuniceras mellan personalgrupperna och avdelningar. När bedömningar visar risk för fall, trycksår 

och/eller malnutrition, behandlas och hanteras dessa risker omedelbart samt vid team-möten på respektive av-

delning. 

SBAR - situation, bakgrund, aktuellt tillstånd och rekommendation tillämpas i verksamheten vid informat-

ionsöverföring mellan medarbetares arbetspass i alla yrkeskategorier samt mellan andra vårdgivare. Dagliga 

överrapportering sker mellan alla pass: dag, kväll, natt.  

Morgonmöte - HSL personal i tjänst, omvårdnadspersonal och verksamhetschef. Det skapades i samband 

med ett behov av att kommunicera regelbundet till personalen nya riktlinjer i samband med covid-19 och för 

att stödja personalen under pandemin. På Augustendal har verksamheten diverse möten regelbundet för att 

säkra kvalitéten och arbetar systematisk med förbättringsarbete. 

Samverkan mellan yrkesgrupperna - legitimerade personal tillsammans med omvårdnadspersonal utför 

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

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

lokal rutin på hur och när man kontaktar sjuksköterska finns upprättad. Verksamheten har regelbundna möten 

för att öka kvaliteten i verksamheten med de olika yrkesgrupperna.  

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

sår och munhälsa och inkontinens. Paramedicinsk personal som består av arbetsterapeut och fysioterapeut ut-

för ADL bedömningar, fallprevention hjälpmedelsutprovningar, utbildning av personal i till ex. förflyttnings-

teknik samt uppföljning av serviceavtal med serviceleverantörer för patienters hjälpmedel såsom säng, tak och 

mobillyft.   

Läkarorganisation - på Augustendal ansvar Capio (Legevisitten) för läkarinsatserna genom ett avtal upprät-

tat av Vallentuna kommun. Avtalet reglerar insatsernas omfattning och innehåll avseende tillgänglighet, upp-



                                                                                                                                       

6 
 

följning av behandlingsinsatser, läkemedelsanvändning och medicinsk vårdplanering. Boende själv eller i 

samråd med sina anhöriga väljer om de vill inskriva sig hos Capio (Legevisitten) eller behålla sin husläkare. 

Alla boende har dock en namngiven ansvarig läkare. Augustendals ansvariga läkare som är specialist inom 

geriatriken finns i verksamheten en dag i veckan, samt vid behov och finns att tillgå under jourtid.  

Varje boende genomgår en läkarbedömning inom 14 dagar efter inflytt som förbereds av verksamhetens sjuk-

sköterskor. Läkarrond genomförs tillsammans med tjänstgörande sjuksköterska och omvårdnadspersonal. Lä-

karen har också kontakt med närstående när behov och önskan finns. Sjuksköterska har ett eget medicinskt 

ansvar vilket innebär att de självständigt ska kunna bedöma och avgöra när en läkare bör rådfrågas eller till-

kallas. 

Läkemedelsgenomgång - ansvarig läkare ser över och gör en bedömning efter Phace- 20 resultat tillsammans 

med sjuksköterska och boende på ronden, gällande läkemedel samt resultat av blodprovstagning. Man utför 

läkemedelsgenomgång en gång per år eller tidigare vid behov. 

Sjukhus - tjänstgörande sjuksköterska ansvarar för att ansvarig läkare alltid kontaktas för bedömning om bo-

ende behöver vård extern på sjukhus och under jourtid, är det Klara joursjuksköterska som har den befogen-

heten. Sjuksköterskan ansvarar för att ge den mottagande slutenvårdsenheten relevant upplysning. En muntlig 

rapportering sker alltid per telefon till dennes närstående om det finns. När en boende skickas till sjukhus, 

medföljs denne med en röd mapp som innehåller informationen: Aktuell läkemedelslista samt remiss där ak-

tuell status, allergi, läkarfrågeställning och aktuella telefonnummer till anhöriga, verksamheten och adresser 

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

från sjukhus, kontrollerar tjänstgörande sjuksköterskan att utskrivningsmeddelande innehåller en sammanfatt-

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

ska göras. Om uppgifter saknas, skrivs en avvikelse i kvalitetssystemet och skickas vidare till slutenvård av 

verksamhetschef. 

Samverkan med sjuksköterska jourverksamhet - vid behov överrapporteringar per telefon och eller mejl 

efter avslutat pass samt löpande kontakter vid behov. Vanligtvis har verksamheten två samverkansmöten årli-

gen. Uppdatering för personalinloggning sker löpande med verksamhetschef och Klaras administration. 

Samverkan med uppdragsgivaren - Augustendal har kontinuerlig samverkan med uppdragsgivaren där man 

vid behov följa upp hälso- och sjukvården när det gäller avvikelser, händelser, risker och klagomål. Under 

2020 har verksamheten haft regelbundna Teamsmöten med MAS, tagit emot riktlinjer i samband med pande-

min och gjort regelbundna rapporteringar om covid-19 läget och skyddsutrustning. Samverkan har fungerat 

mycket bra. 

Smittskydd Stockholm - i samband med ett utbrott av Corona i verksamheten under november, tillkallade 

verksamhetschefen flera sakkunniga till konferens för att diskutera rutiner och begränsa smittspridning. Smitt-

spårning genomfördes enligt rutinen med ett visst antal boende samt personal. 

Apotek - granskning genomfördes digitalt av farmaceut från Apoteket AB och resultat visar att läkemedels-

hantering fungerar bra och är mycket trygg med god följsamheten till lager och föreskrifter.  Det som verk-

samhet kommer att fortsätta med är ökad egenkontroller för att säkerställa att en hög patientsäkerhet ska 

kunna erhållas. Dispenserade läkemedel levereras från Svensk Dos. 

Munhälsobedömning av tandhygienist - tandvårds uppföljning och behandling sker genom företaget Oral 

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

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

Vårdhygien - samråd per telefon och teamsmöte under pandemin men ingen fysisk rond utfördes av hygien-

sjuksköterska.  
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Patienters och närståendes delaktighet   

 SFS 2010:659 3 kap. 4 §     

Den enskildes eget inflytande är av största betydelse och samverkan med boende och närstående är ett priori-

terat område. Verksamheten efterfrågar alltid samtycke till åtgärder samt till att lämna ut information och den 

boende avgör vilken insyn den närstående ska ha i den vård och omsorg som planeras och genomförs. Anhö-

rigas tillgänglighet dokumenteras i patientjournalen efter samtycke och önskemål.  

Varje boende har en utsedd omvårdnadsansvarig sjuksköterska och tilldelad kontaktperson som är omvård-

nadspersonal på den boendes avdelning. Verksamheten erbjuder ankomstsamtal inom 14 dagar efter inflytt där 

närstående och boende kan delta i planeringen av omvårdnaden och en individuell vårdplanering skapas, vissa 

möten dröjdes och andra gick via telefon under 2020 pga. besöksförbudet. 

Boende och dess anhöriga uppmuntras att delta aktivt i besluten så att omsorgen och vården sker i samråd ef-

tersom delaktighet och inflytande är en viktig del av verksamhetens arbete kring patientsäkerhet. De närstå-

ende erbjuds enskilda samtal med sjuksköterska och/eller läkare under sjukdomstid och efterlevnadssamtal. 

Hantering av synpunkter och eventuella klagomål tas upp. Närstående uppmuntras att skriva en levnadsberät-

telse med syftet att personalen kan använda den som verktyg för att förstå vad som är viktigt för den boende. 

Augustendal tillämpar nollvision enligt Socialstyrelsens föreskrifter kring tvång och begränsningar. HSL och 

omvårdnadspersonal har ett nära samarbete i samråd med boende och även samtal med dess närstående.                                                                                                                   

Verksamheten bjuder in till anhörigträff årligen för att samtala kring verksamhetens mål och planering, samt 

att fånga närståendes frågor. Syftet är att skapa en transparens och väl fungerande samarbete med anhöriga 

och öka därmed deras delaktighet. Verksamheten hann presentera sina mål och tänkesättet kring planeringen 

inför Corona den 10 mars när det klassificerades som endast en epidemi på årets anhörigträff. Dagen efter ut-

lyste WHO om pandemin. 

Verksamhetschef skriver informationsbrev regelbundet om pågående planeringar och annat av intresse till 

närstående, boende och godeman. Vid viktiga förändringar eller akuta händelser mejlas informationen till när-

stående och godeman omgående och information lämnas på alla avdelningar för boende att ta del av.  

Personalen finns alltid till hands hos den boende samt för deras närstående vid vård i livets slut. Anhöriga er-

bjuds alltid att kunna finnas på plats enligt önskemål, dygnet runt och undantag på besök gjordes enligt be-

stämmelserna under besöksförbudet 2020.   

Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet  

SFS 2010:659, 6 kap. 4 § och SOSFS 7 kap. 2 § p 5  

All hälso- och sjukvårdspersonal är ansvarig för att rapportera avvikelser och risker i vården enligt gällande 

riktlinjer och omsorgspersonal ska omedelbart anmäla till tjänstgörande sjuksköterska om den boende har 

skadats eller utsätts för risk att skadas. Hälso- och sjukvårdspersonal ansvarar för att bedöma och handlägga 

eventuella avvikelser i enlighet med de riktlinjerna för avvikelsehantering som finns i Norlandias ledningssy-

stem. Den personalen som upptäckter händelsen registrera händelsen och avvikelsehantering sker regelbundet 

tillsammans med verksamhetschef och tjänstgörande HSL personal för att tillgodose en god kvalitet samt ökad 

medvetenhet och kunskap i verksamheten. Avvikelser, tillbud och förbättringsförslag av individuell karaktär 

behandlas på flera sätt både på avdelningsmöten, diverse team-möten och kvalitéts-möten. Paramedicinskper-

sonal kopplas till alla fall incidenter och är process ansvariga för dessa med preventiva åtgärder och hjälpme-

del.  
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Vid händelser av akut/och eller allvarlig karaktär rapporteras enligt riktlinjer till Vallentuna kommuns MAS 

och uppdragsgivare, Norlandias MAS/kvalitétsutvecklare och Regionchef.  

Augustendals personal utbildas kunskapsmässigt om att arbeta proaktivt för att undvika en vård-skada. Vid 

alla anställningar får nyanställda samt studenter information avseende sin anmälningsskyldighet samt utbild-

ning av innebörden av Lex Sarah och Lex Maria. Dessutom, görs utbildningen om dessa årligen vid ett APT. 

Alla medarbetare har tillgång till Norlandias ledningssystem genom en egen personlig inloggning.  

En orsaksanalys skrivs för varje avvikelse, tillbud eller förbättringsförslag i kvalitetssystemet, följd av en åt-

gärd för att förebygga risk för att liknande händelser inte sker igen. Genom att utreda händelseförloppet och 

vilka faktorer som påverkat händelsen, har verksamheten skapat ett fortsatt väl fungerande underlag för för-

bättringsåtgärder. Återrapport och uppföljning av det inträffade, och hur det åtgärdats sker till medarbetare 

och andra berörda på flera sätt i verksamheten genom olika team och avdelningsmöten.  

Klagomål och synpunkter 

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

Norlandia Care har processer och riktlinjer i ledningssystemet för synpunkter och klagomål som ett led i företagets 

kvalitets och förbättringsarbete. Återkoppling till berörda hanteras snarast möjligt. Verksamhetschefen följer upp 

den som inlämnat synpunkter eller klagomål med syfte att få klarhet i vad som hänt eller inte fungerat och att tillse 

att lämpliga åtgärder vidtagits. Om behov har funnits, har verksamhetschefen ordnat uppföljningssamtal. Samtliga 

klagomål och synpunkter sammanställts och gås igenom med berörd enhet och/eller personal. Om klagomålet har 

bedömts som allvarligt, har det rapporterats direkt till MAS/ kvalitétsutvecklare och Regionchef inom Norlandia 

Care samt Vallentuna kommun. Eventuella klagomål som inkommer via Patientnämnden eller Inspektion för Vård 

och Omsorg (IVO) tas emot av verksamhetschef och utreds tillsammans med intern MAS/kvalitétsutvecklare och 

HSL gruppen. 

Verksamhetens mål är att boende, närstående och personalen ska känna att de kan komma med synpunkter, 

kritik och klagomål och även ha möjlighet att göra detta anonymt och det finns inarbetade rutiner för dessa. 

Vid inflyttning informeras de boende och deras närstående om synpunktshanteringen. Kontinuerlig återkopp-

ling med anhöriga och boendes klagomål, synpunkter och händelser av olika art, betraktas som en förutsätt-

ning för förbättringsarbete. Positiva synpunkter lyfts också i verksamheten till den berörda personalen.  

Egenkontroll 

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

Egenkontroller utförs systematiskt för att utvärdera kvalitets och säkerhetsabete och verksamheten arbetar 

med ett flertal checklistor i enighet med Norlandias rutiner som finns i ledningssystemet samt efter uppdrags-

givarens riktlinjer. Riskområden i kvalitetssystemet är uppdelat efter: hygien, medicinering, fall, nutrition, 

mun och tandhälsovård, livet i slutskede, dokumentation, kommunikation, medicinskt hjälpmedel, nyanställ-

ning, trygghet och säkerhet. 

Mätning av andelen genomförda riskbedömningar för fall, sår, undernäring, trycksår, antibiotikaanvändning 

och begränsningsåtgärder görs månadsvis. Riskbedömning sker på olika nivåer och i olika sammanhäng. Om-

vårdnadsansvarig sjuksköterska gör en systematisk preventionsbedömning gällande fallrisk (DFRI), nutrition 

(MNA), trycksår (Norton) samt munhälsa (ROAG) inom en vecka efter ankomst.   
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Norlandias MAS/kvalitétsutvecklare kan ta del av dessa och resultat redovisas och diskuteras vid olika mötes 

forum inom verksamheten och förbättringsåtgärderna vidtas. Verksamheten har sedan tidigare upprättad lo-

kala egenkontroll rutiner för att säkerställa patientsäkerhet som berör bemanning, MTP och icke delegerade 

personal som tillämpas med bra resultat. 

Avvikelsehantering - alla avvikelser som uppstår skall dokumenteras och i omedelbar anslutning till händel-

sen, beslut om akuta åtgärder för att hantera händelsen ska fattas. Identifierade risker bedöms på en allvarlig-

hetsgrad mellan låg, medium och hög och därmed sannolikheten att det ska inträffa igen och vilka konsekven-

ser eller risker finns för individen och/eller verksamheten. Registrerade avvikelser följs upp veckovis med 

tjänstgörande HSL, månadsvis på avdelningsmöten samt kvartalsvis för kvalitetsgruppen. Händelseförloppet 

beskrivs i en händelsekedja: fakta, åtgärdsförslag samt orsaksanalys för att jobba förebyggande. Målet är att 

ständigt förbättra verksamhetens rutiner och förebygga orsaker till händelser. Effekten av åtgärd mäts som en 

slut del av processen för att uppnå bättre kvalitén med förebyggandesyfte. 

PPM - avseende vårdhygien utfördes på våren och hösten och resultat visade att verksamheten har en god ef-

terlevnad av basala hygienrutiner. 

Basalhygienrutiner - samtliga personalen har utfört webbutbildning i basala hygien på webbaserad kunskaps-

test samt fått utbildning vid olika tillfällen. Ett hygienombud skapades på samtliga avdelningar för att driva 

förbättringsarbeten med omvårdnadspersonalen. All personal har gjort egen självskattning samt sjuksköterskor 

utfört hygienrond. De basala hygienrutinerna har varit en stor fokus under 2020 och praktiska övningar även 

förkommit på olika möten.  

Läkemedelshantering - styrs genom styrande dokument och rutiner: ordination, rekvisition, iordningsställ-

ande, administrering, narkotika klassade läkemedel, kassation, rekvisition förvaring och kvalitetsuppföljning 

av läkemedel. Känd eller misstänkt överkänslighet finns dokumenterad i boendes HSL-journal och ses tydligt 

med ett varningstecken. Augustendal arbetar efter Vallentuna kommuns signeringslista som tydliggör hur lä-

kemedel ska administreras: rätt person, rätt dos, rätt tillfälle, rätt sätt.  

Sjuksköterska kontrollerar APO Dos vid leverans och delar dosett vid behov och signerar på signeringslista 

vid utlämning till boendes låsta medicinskåp i boendes lägenhet. Årlig kontroll med extern apotekare görs. 

Delegering - aktuell omvårdnadspersonal gör Demens Centrums web-utbildningen ´´Jobba säkert med läke-

medel’’ tillsammans med delegerings ansvarig 1 gång / år samt uppföljning efter 6 månader för att kvalités 

säkra läkemedelshanteringen i enighet med Vallentuna kommuns riktlinjer att jobba säkert med läkemedel.  

Fall - en riskanalys görs inom 14 dagar på varje boende vid inflyttning enligt Downton Fall Risk Index av 

omvårdnadsansvarig sjuksköterska. Pågående individuella hälsoplan med tillhörande åtgärder finns för att fö-

rebygga återkommande fall. En fallrapport görs vid varje händelse av fall och analyseras för att identifiera ett 

eventuellt fallmönster. Rehabpersonal har kopplats in vid varje fallrapport, olika preventiva åtgärder har gjorts 

under året och hjälpmedlet är alltid individuellt anpassad.  

Nutrition - boendes vikt kontrolleras vid inflyttning och månadsvis sedan görs uppföljningar efter riskbe-

dömning enligt MNA för att bedöma patientens nutritionsstatus. Hälsoplan upprättas om risk för undernäring 

föreligger och revideras vid behov. Omvårdnadspersonalen är delaktiga i rapporteringar till sjuksköterska om 

patientens eventuella födo-intagsproblematik. Verksamheten arbetar kontinuerligt med att skapa bra förutsätt-

ningar för en god måltidmiljö. 

Nattfasta - registreringar av boendes nattfasta registreras och mätning har utförts två gånger under året. Re-

sultatet visade att nattfastan höll de rekommenderade parametrarna. 

Munhälsa - alla boende är registrerade hos Oral Care och får munhälsobedömning vid inflyttning samt årlig-

en eller vid behov efter riskbedömning. Under pandemin, var dessa bedömningar svårt att införas. 
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Trycksår - antal och grad har redovisats av HSL-Ansvarig sjuksköterska, verksamhetens boende har haft väl-

digt få trycksår och ingen bedömdes var mer än grad två.  

Livet i slutskede - smärtskattning enligt Abbey Pain scale. Hälsoplan skapas gällande smärta, andning, samt 

oro. Registrering sker i Palliativregistret enligt rutinen. 

Dokumentation - verksamhetschefen säkerställer att journaler är endast åtkomliga för personalen som har 

behörighet till journalen och avdelning på Augustendal. Loggkontroll av personalen har utförts genom stick-

kontroller av verksamhetschefen med 100% ändamålsenlig behörighet. Under året har HSL och Sol journaler 

granskats med förbättringssyfte men kommande året ska göras mer regelbundet. Omvårdnadspersonalen upp-

rättar en genomförandeplan inom två veckor från inflyttning och den uppdateras två gånger per år eller vid 

behov vid ändringar. Dokumentation i SoL är baserad på IBIC modellen, individens behov i centrum utifrån 

ICF. 

Medicintekniska produkter - inventarieförteckning över alla MTP finns hos rehabiliteringspersonal. Besikt-

ning av bl.a. taktlyft, skenor, golvlyft, sängar har skett enligt rutin och fler nya produkter särskilt sängar har 

kasserats under året och nya köpts in 2020. 

Begränsningsskyddsåtgärder - samtycke till begränsningsåtgärder såsom (trygghetslarm, rörelselarm, grin-

dar, dörrar stängda, inkontinenshjälpmedel mm) ska alltid finnas dokumenterad i patientjournalen under bo-

ende information/samtycke. HSL personal informerar, stöttar, samarbetar med omvårdnadspersonalen och all 

personal ombeds att göra web-baserad utbildning i Nollvision årligen. 

Trygghetslarm - loggkontroll görs styckvis i samband med avvikelser. Kontroll av trygghetslarm ska göras 

dagligen av omvårdnadspersonal enligt lokalrutin.      

Förändrat vårdbehov - vid livets slutskede och ökad vårdtyngd har extra bemanning satts in med i första 

hand ordinariepersonal och schemat har anpassats mer tidsmässigt.  

Livsmedelshygien - det finns nya Livsmedelspärmar upprättade på varje avdelning och en ökad kunskap 

bland personalen. Utbildning sker mer systematiskt och kommer ske i våren 2021 eftersom det uteblev 2020. 

Signeringslistor är tydligare och följsamheten har förbättrats. Verksamheten kommer fortsättningsvis arbeta 

aktivt för en hög standard av mathantering och förbättringsområden är temperaturkontroll. Godsmottagning 

har möblerats om för bättre hantering av mat.  

Brandskyddsarbete - brandskyddsombud utför en brandrond månadsvis och rapporterar till verksamhetschef. 

Hemsö fastigheten ansvarar för kvartalsvis test av brandlarm. Presto AB anlitats för service och underhåll.  

Register - flera omvårdnadspersonal i verksamheten är utbildad i BPSD metoden. Det palliativregistret an-

vänds och redovisas löpande och Senior Alert används i liten skala. 

Brukarundersökning - analys från Socialstyrelsens brukarundersökning och öppna jämförelser används för 

förbättringsområden, åtgärder och mål för fortsätt kvalitetsarbete. Det redovisas för verksamheten samt anhö-

riga. Målen för verksamhetsplan för kommande året utgår ifrån verksamhetsbrister samt styrkor och verksam-

heten arbetar aktivt för att få en stor andel av våra boende och dess anhöriga att besvara enkäten.                                                                                                                   

PROCESS – Åtgärder för att öka patientsäkerheten                                                           

SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 2  

Under 2020 har verksamheten ökat sina riskbedömningar dels för verksamhetens helhet, dels för den enskilde 

boende. Riskbedömningar kring bemanning, skyddsutrustning och kommunikation samt att säkerställa rutiner 

kring dessa genom checklistor och egenkontroll har varit centrala för verksamheten under pandemin. Lokal 
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handlingsplan upprättades också för utbrott vid covid-19 för att säkerställa rutiner och kunskap baserad på 

riktlinjer. 

På Augustendal finns en lokal riskanalys och handlingsplan upprättad för extraordinära händelser så att perso-

nalen kan vara beredd på nödsituationer och arbetar förebyggande. Patientsäkerhetsarbetet har bedrivits ge-

nom att aktivt rapportera olika händelser i ledningssystemet och centraler rutiner samt lokala rutiner har skap-

ats och uppdaterats. Riktlinjer och dess implementation har också präglat verksamhetens patientsäkerhet med 

sitt arbete mot covid-19. Andra riskfaktorer för patientsäkerheten såsom fall, undernäring och trycksår har 

åtgärdats framförallt i Safedoc journalsystemet av HSL personal.  

Basala hygienrutiner - utbildning, övningar, uppföljningar för att säkerställa en hög standard med all perso-

nal. Hygienombud skapades på samtliga avdelningar och flera egna kontroller utfördes.  

Skyddsutrustning - utbildning för personal på hur den ska användas och hanteras på korrekt sätt och prak-

tiska övningar. Affischer fanns lätt gängliga på hur man sätter på och av. Skyddsutrustning som används i 

verksamheten uppfyller de kraven för hälsa och säkerhet. Verksamheten har arbetat aktivt för att undvika brist 

på skyddsmaterialet och använt sig av flera kanaler för att ha produkter på plats och lätt tillgänglig för perso-

nal. 

Provtagning av covid-19 - enligt rutiner vid inflytt, besök utanför verksamheten, med misstänkt, konstaterat 

och vid smittspårnings syfte. 

Kohortvård - utbildning för personal och arbetssättet tillämpades med extra personalresurser vid misstänkt 

eller bekräftad covid-19. 

Utbildning - genomförande av covid-19 webb baserad kunskapstest från KI, utbildning av covid vid olika 

tillfällen, skapande av pärmar för alla avd samt HSL med information, handlingsplaner och riktlinjer kring 

covid-19. 

Register - verksamheten har aktivt använt Palliativa registret och som förbättring kommer vi också jobba mer 

aktivt Senior Alert samt BPSD 2021. 

Läkemedelshantering - mätning av andelen systematiskt genomförda läkemedelsgenomgångar utförts. Regi-

streras månadsvis i månadsrapport. Alla boende ska under året genomgå en läkemedelsgenomgång samt Pace-

20 enl. riktlinjer att följa. Verksamheten arbetar aktivt med att minska andelen läkemedel för de äldre. 

Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering - har genomförts och verksamheten kommer arbeta aktivt med 

vissa förbättringar under 2021. 

Antibiotika - antalet antibiotikabehandlade infektioner ska registreras månadsvis men uteblev några månader.  

Konferens med Smittskydd och Vårdhygien - genomgång av rutiner och smittspårning i samband med co-

vid-19 smittspridning i verksamheten och hur den skulle bekämpas. Vallentunas MAS, Norlandias Kvalitets 

utvecklare tillsammans med verksamhetschef var närvarande vid Teams konferensen. 

Introduktion av nyanställda - introduktion om verksamhetens journal, ledning och bemanningssystemen 

med egna inloggningsuppgifter, Norlandias värdegrunder och länkar till olika webbutbildning som ska utfö-

ras. 

Fall - paramedicinska personal kopplas in i ett tidigt skede vid inflyttning samt har ett nära samarbete med 

personalen och jobbar förebyggande med olika individuella anpassade insatser som balansträning, gympa, 

omgivningsfaktorer. Akuta åtgärder sätts in omedelbart efter att ett fall har inträffat. 
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Nutrition - sjuksköterskan kontrollerar boendes vikt månadsvis. Vid BMI under 22 ska det alltid göras en 

bedömning om eventuell nutritionsplan och under året har det funnits behov av det. Nattfaste mätning har vi-

sat att de boende får ta del av mellanmål och nattmål och ingen begränsning görs. 

Intern revision - av MAS/kvalitétsutvecklare gjordes i december 2019 och handlingsplan upprättades och 

åtgärder implementerades. 

Externkontroll - IVO genomfört tillsyn under pandemin i samband med sina förutsättningar inom äldre-

omsorgen nationellt med bedömning att verksamheten tillgodose den enskildes behov och rutiner efterlevs-

med ingen vidare åtgärd.  

Uppdragsgivare - riskbedömningar har lämnats för att säkerställa verksamhetens planering. Regelbunden 

rapportering till MAS. 

Besök - utifrån bestämmelser av Vallentuna kommun med besöksstopp, Regeringens besöksförbud och verk-

samhetens lokala smittspridningsläge, minskades antal besökare i verksamheten enligt dessa. Besöksrum upp-

rättades och möjligheten till uteträff med plexiglasstationer skapades samt digitala möteslösningar genom 

Ipads installerades på samtliga avdelningar.   

Social distansering - enligt FHM rekommendationer, boende umgicks endast med sina avdelningsgrannar, 

karantän enligt rutiner. 

Riskanalys  

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

Extraordinära händelser - Norlandia har en central kris och beredskapsplan och Augustendal har upprättat 

en lokal riskanalys och handlingsplan för extraordinära händelser och riskanalyser på olika nivåer utifrån pati-

entsäkerhet och arbetsmiljö.  

Verksamhetschef ansvarar för att en riskanalys genomförs där olika riskfaktorer kartläggas utifrån riskfaktorer 

i verksamheten och även vid förändringar av organisationen. Verksamheten identifierar fortlöpande riskområ-

den genom händelserapporter och hanteringen av dessa ligger till grund för verksamhetens arbete med patient-

säkerhetsarbete. Genom ett aktivt förbättringsarbete, arbetar verksamheten med riskbedömningar fortlöpande 

för att förebygga en risk att händelser skulle inträffa som kan medföra brister i verksamhetens kvalitet.   

Riskbedömningar för den enskilde - riskanalyser upprättats för alla boende vid inflytt och uppdateras vid 

ändringar. Paramedicinska personalen är delaktiga med omvårdnadspersonal och omvårdsansvarig sjukskö-

terska. I samband med att verksamheten erhållet ett nytt uppdrag av Vallentuna kommun och anslutning till 

inflyttning träffar paramedicinska personalen den inflyttade och gör en bedömning om förflyttningsförmåga 

och hjälpmedelsbehov för att förbygga risker. Tjänstgörande sjuksköterska utför en initial bedömning av den 

boendes hälsostatus. Omvårdnadsansvarig sjuksköterska utför riskbedömning för utvecklande av trycksår, 

nutritionsproblem och fall inom fjorton dagar efter inflyttning. Det görs även inkontinensutredning och be-

dömning av trygghetslarm inom denna tid. När en risk uppmärksammats, görs en riskbedömning, och hälso-

plan ska upprättas omgående, som sedan följs upp kontinuerligt under den boendes vistelsetid.  

Trygghet och säkerhet - risker identifieras genom bl.a. systematiskt brandskyddsarbete samt uppföljning av 

tillbud och händelser i verksamheten.  

 



                                                                                                                                       

13 
 

Utredning av händelser – vårdskador  

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

Under 2020, har det inte varit några vårdskador som anmälts till IVO eller patientnämnden. 

 

Informationssäkerhet 

HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1§ 

Norlandia har styrande dokument för informationshantering och journalföring i hälso-och sjukvården. All in-

formationsöverföring gällande personliga uppgifter är anpassad efter GDPR bestämmelser och Norlandia job-

bar aktivt för att säkerställa och minimera risk gällande informationssäkerheten. Samtycke inhämtas vid in-

skrivning från boende och dokumenteras i HSL-journalen. Boendes personuppgifter lämnas endast vidare med 

ett särskilt syfte till vårdgivare och/eller uppdragsgivare. Internt lämnas inte fullständiga personuppgifter syn-

liga för obehöriga.  

Varje medarbetare får personlig inloggning och lösenord i datajournalsystemet, Safedoc och vid lång ledighet 

eller avslut, inaktiveras de i systemet. Användare behörighet är begränsad i Safedoc journalen till den avdel-

ning personalen jobbar på och studenter får inte tillgång till journalsystemet.  

Egenkontroll och loggkontroll av boendes journal görs av verksamhetschef och HSL-Ansvarig sjuksköterska. 

Både SoL och HSL dokumentation granskas för att påtalar eventuella brister.  

För att säkra informationssäkerhet, finns det datablad på varje avdelning som ska användas vid till exempel 

strömavbrott eller om internet är ur funktion. 

RESULTAT OCH ANALYS 

SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3  

Egenkontroll samt fortsatta mål i verksamheten 

Mål Strategi Åtgärd Resultat Analys 
Säkerställa att alla 

avvikelser, tillbud, 

förbättringsförslag 

registreras i lednings-

systemet 

Att alla medarbetare 

känner till och kan 
rapportera händelser 

enligt rutiner och 

riktlinjer 
Samtal på olika möten 

APT och kvalitets 

möten regelbundet. 
Ny lathund ska skapas 

2021 och lämnas till 

alla avd. 
 

Uppdatering av utbildning 

i TQM. 
Alla anställda får inlogg-

ning som uppdateras vid 

behov. 
Avvikelsehantering med 

olika professioner regel-

bundet- veckovis. 
 

Antal registrerade 

händelser minskade 
2020 jämfört med 

förgående åren. 

 
 

En medvetenhet och förståelse hos personalen 

finns men personalen behöver bli bättre på att 
registrera avvikelser. 

Under pandemin, det var väldigt få som skickades 

till sjukhuset för vård som kan vara en orsak till 
färre registreringar. 

 

 

Att personalen följer 

basala hygienrutiner 

Hygienombud skapa-

des under pandemin 

Vid anställning görs 

Samtliga har utbildning. Bra följsamhet med 

all personal 

Personalen vågar påminna och uppmuntra 

varandra. 
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webbtest innan påbör-

jat pass 

 

Material finns lättillgäng-

lig 

 

 

 

Att samtliga boende 

ha en aktuell riskbe-

dömning 

Registrerar bedöm-

ningsinstrument i 

Safedoc och Senior 

Alert och andra styr-

dokument 

Granskning i Safedoc och 

Senior Alert. 

 

Registeringar i 

Senior Alert finns. 

Alla boende vill inte registrera sig. 

 

Identifiera nutrit-

ionsstatus och före-

bygga undernäring 

MNA Mini Nutritional  

Assessment 

Viktkontroll, och BMI vid 

inflytt. 

Fortsatta viktkontroller 

månadsvis 

En återkommande punkt 
på varje OVK 2021 

Nattfaste mätning                     

enligt årshjulet 
 

 

 
 

 

Assistans med mål-

tider 

God följsamhet 

 

MNA poäng 

Månadsuppföljningar enl. rutin 

 

Förebygga vårdrela-

terade infektioner i 

verksamheten som 

covid-19 

Kompetensutveckling 

Återkommande på 

agenda på olika mö-

ten. 

Covid kunskapstest på 

nätet.  Utbildning 

 

 

God följsesamhet Uppmuntrar personalen att vaccinera sig mot 

covid-19. 

Samarbete med vårdhygien Stockholm, MAS. 

 

Nollvision Självbestämmande. 

Samtycke på begräns-

ningsåtgärder. 

Dagliga uppföljningar. 

Samt säker         

dokumentation fortlö-

pande. 

Ingen ska kränkas  

All personal gör web-

utbildning årligen 

Samtal med boende och 

dess anhöriga  

Arbetet kring Nollvision 

kommer att arbetas aktivt 

med 2020 

Medvetenhet och god 

följsamhet 

Trygghet  

En ökad medvetenhet  

Utbildning 

 

 Dokumentation Att skriva enligt ICF 

En tillräcklig och 

väsentlig                     
dokumentation 

 

All personal får inloggning 

förutom studenter.  

Kompetensutveckling 

En ökad användning 

av journalsystem i 

verksamheten 

 

Utbildning vid behov. 

 

 Logg kontroll HSL 

 Logg kontroll SoL  

Kontrollera och be-

gränsa behörighet  

HSL-Ansvarig SSK 

Verksamhetschef 

Godkänd och säker 

dokumentation för att 

lokalisera brister 

 

Inget intrång 

 

Säkerställa kommu-

nikation och inform-

ations-överföring 

SBAR modellen vid 

rapport 

 

PPP blad-praktiska 

professionell plane-

ring 

Morgon rapport 10:15 
mån, ons, fredag med 

personal i tjänst.  

Veckobrev på fredagar per 
email med bif rutiner som 

är nya och aktuella. 
 

På alla avd för personalen 

dygnet runt.  

Kvalitetssäker vård 
Bättre samarbete 

mellan avdelningar 

och kännedom om 
läget i verksamheten 

 
 

Bra följsamhet 

Personalen välinformerad och uppdaterad 

 

Lätt att följa upp och kontrollera vem som var 

ansvarig med olika vård och omsorgsuppgifter  
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Bemanning på ett 

hanterbart sätt  

Rätt person med rätt 

kompetens 
Följsamhet av arbets-

tidsregler 

Dagblad med alla pass 

finns i en bemanningspärm 

samt personalen kan se 

sina pass på datorn/telefon 

i bemanningssystemet. 

Veckovis rapportering av 

arbetade timmar. 

Timanställda kopplad på 

samma avd. 

Dubbelpass minskats 

i verksamheten. 

Personalen är kopp-

lad till en avd. 

 

Personal scheman lägga sina tider. Arbetsbelast-

nings minskats. 

Minskad risk för smittspridning i verksamhet. 

 

 

Delegering Kontroll och ansvar 

för delegering. 

Web-utbildning tillsam-

mans med delegerings 

ansvarig SSK 
För att säkerställa        

kvalitén och förståelsen för 

uppdraget.2 ggr / år. 
Uppföljning var 6:e månad 

 

Verksamheten har 

bemannats bättre 

med icke delegerade 

personer på samma 

pass.                              

 

Mindre läkemedels avvikelser med fast anställda 

 

Förebygga fall Riskbedömning vid 

inflytt i team inom två 

veckor efter inflytt. 

Rehab utför bedömning 

och kopplas till alla fall. 
Aktivt arbete gällande 

hälsoplan 2021. 

Larmkontroller på datorn 
vid varje fall. 

Årliga läkemedelsgenom-

gångar av ansvarig läkare. 
 

 

Förebygga antal fall 

Ökad medvetenhet 

och teamarbete 

Larmets                    

tillgänglighet  

Ökad medvetenhet 

 

 

 

 

 

Förebygga trycksår Riskbedömning Närings berikad mat Få trycksår i verk-

samheten 

Följsamhet med den enskildes madrass 

Demenskunskap med 

personalen 

Demens utbildning 

Bemötande som ämne 

på olika möten 

Registrering och skattning 

BPSD.  

 

Få registreringar pga. 

tidsbrist 

BPDS kan göras med alla boende                                 

med demens-sjukdom. 

Ökad kompetens och 

kunskap gällande 

vård i livets slut 

Använd palliativa 

registret i team. Aktivt 

skriver hälsoplan 

Kompetensutveckling i 

personalgruppen  

Utbildning av USK 

Palliativ registret 

behöver användas av 

SSK och USK 

Flera omvårdnadspersonal ska gå utbildning 2021. 
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Nyckeltal för egenkontroll enligt årshjulet gjordes inte i den stora omfattning månadsvis som var planerad och 

det är ett förbättringsområde för kommande året. Däremot gjordes: -Delegerings uppföljningar, 

narkotikakontroll, livsmedelshantering, besiktning av hjälpmedel, trygghetslarm, nattfaste, trycksår, 

antibiotikaanvändning, basala hygienrutiner och skyddsmaterial, ppm mätning, journalgranskning och 

loggkontroll. 
 

Avvikelser 

Under året har 105 händelser (avvikelser, förbättringsförslag och tillbud) registrerats i TQM inom samtliga 

processer. Det är en minskning med 42%, färre registrerade avvikelser från föregående året som kan tolkas på 

olika sätt. Under året var det väldigt få boende som behövde akut sjukvård och därmed var det färre 

fallolyckor.  Sett över året var det en månad som stack ut och det är relaterade till framförallt tillbud som 

uppkom i samband med covid-19 smittan. Verksamhetens personal är väl inskolad på rutiner kring 

händelserapportering, återkoppling är bättre för förnyelse av inloggningsuppgifter. Trots en hög sjukfrånvaro 

av personal under vissa perioder, följsamhet med personalen på samma avdelning och en stor fokus kring 

bemanning för att öka patientsäkerheten har varit troligen en bidragande fakta till denna positiva minskning 

under året. Verksamheten fortsätter jobba med personalen för att öka händelserapporteringar speciellt genom 

verksamhetens egna månadsuppföljningar. (Fig.1)  

 

 

Händelsetyp visar 86% av alla registrerade händelser är avvikelser, 2% förbättringsförslag och 12 % tillbud. 

Trots att verksamheten har ett stort fokus på förebyggande åtgärder och arbetar aktivt med förbättringsförslag, 

dokumenterades dessa inte i stor utsträckning. Allvarlighetsgraden på avvikelser ligger till mestadels de flesta 

på medium. Inga händelser bedömdes vara allvarliga som inneburit Lex Sarah eller Lex Maria utredningar. 

(Fig.2)  
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Fall  

Antal fall har minskat med ca 50% i verksamheten jämfört med föregående året. Verksamheten har utökad 

fysioterapeut tjänsten och haft fokus på balansträning med omvårdnadspersonalen och har fortsatt med sitt 

förebyggandearbete kring fall. Dessutom har vi haft som mål att alla boende ska ha en aktuell riskfallbedöm-

ning som finns dokumenterad i boendes journal som har uppnåtts. En stor del av fallavvikelserna är inte en 

gångs händelser utan är kopplade till ett fåtal personer, där insikten om sina rörelseförmågor är begränsad 

samt en försämring i den enskildes sjukdomsbild förekommer. Två fallolyckor resulterade i en fraktur och de 

flesta fall skedde på nattetid då översikt av personal är mindre. (Fig.3) 

         

         Läkemedel 

 

Hantering av läkemedelsavvikleser i verksamheten är fortsatt låg och den vanligast orsken är fortfarande 

utebliven delad dos av omvårdnadspersonal där delegerad omvårdnadspersonal glömt att adminsitrerar 

läkemedel på utsätt tid. Jämfört med föregående året, har antalet läkemedelsavvikelse  minskat till hälften. 

Verksamheten har välfungerande rutiner kring delegering. (Fig.4) 

 

Svenska palliativregistret 

Alla boende som avlidit på boendet Augustendal har registrerats och kvalitetsindikatorerna visar ett förbättrat 

resultat med alla mål-värden gentemot föregående året. Framförallt var ordination för ångest, smärtlindring, 

närvaro i dödsögonblicket och brytpunktssamtal mycket bättre representerade. Smärtskattning blev en svag-

punk men är dock motsägelsefull till uppnådde målvärdet som visar att sjuksköterskan har bedömt personens 

behov av smärtlindring. Brytpunktsamtal ligger strax under målvärdet men det kan berör på oväntat dödsfall. 

(Fig.5) 
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Klagomål och synpunkter  

Inkomna klagomål och synpunkter registreras i ledningssystemet och utretts och analyserats. Under året har 

det kommit ett fåtal olika synpunkter och klagomål. Två klagomål inkom via IVO och en från patientnämnden 

och alla tre lades ner utan behov av att vidta ytterligare åtgärder. Samtliga hanterades av verksamhetschefen i 

samverkan med Norlandias MAS/kvalitétsutvecklare och HSL personal. 

Verksamheten jobbar aktivt med att informera boende och anhöriga vart de ska vända sig vid ankomstsamtal och 

genom månadsbrev. Socialstyrelsens Brukarundersökning för 2020 visar att på Augustendal 75% gentemot rikets 

47% berörda vet vart de ska vända sig för att framföra synpunkter eller klagomål. Det visar en marginalökning från 

föregående årets 72%.  

Händelser och vårdskador 

Verksamheten arbetar löpande med utredning av händelser, avvikelser eller vårdskador i vårt 

kvalitetsledningssystem. Analyser av händelser/avvikelser sker regelbundet på olika avdelnings och team-

möten. Om risk för vårdskada uppkommer, så ansvarar omvårdnadsansvarig sjuksköterska för att starta en 

utredning i ledningssystemet samt delge MAS och verksamhetschef om händelsen. Planerade åtgärden 

återkopplas till samtliga medarbetare.  

Riskanalys 

Verksamheten arbetar aktivt med att säkerställa en hälsofrämjande arbetsplats som också påverkar patientsä-

kerheten. Ett aktivt fortskridande arbete med att öka kvalitén i olika mötes forum sker månadsvis dock under 

året några möten uteblev. Riskanalyserna och kontinuerlig uppföljning har bidraget till att verksamheten jobba 

mer systematiskt med alla processer. 

Augustendals HSL personal i samarbete med kontaktperson och paramedicinska personal utför riskanalyser 

vid inflytt av varje boende, för att upptäcka risker i tidigt skede som kan leda till en skada. En hälsoplan ska 

sedan upprättas vid identifierad risk, och det är ett fokusområde som verksamheten ska bli bättre på att im-

plementera och uppdatera. 

Riskanalys vid verksamhetsförändringar - en årlig kartläggning utifrån olika riskfaktorer har gjorts under 

året och uppdaterats vid behov med en sannolik konsekvensbedömning.  Utifrån de bedömda riskerna, har 

verksamheten jobbat med förebyggande åtgärder.  

Trygghet - Det finns ett skyddsombud i verksamheten som är behjälplig att identifiera arbetsmiljörisk för per-

sonalen.  En arbetsmiljöriskbedömning ur personalens perspektiv görs på varje boende och uppdateras vid 

förändringar. Augustendal har förbättrat sitt arbetsmiljöarbete genom att följa ett årshjul systematiskt -SAM. 

Tillbud har också registrerats i större omfattning än tidigare.  

Bemanning -Verksamhetens bemanningsplanering fungerade väl under året och de riskanalyser som gjordes 

inför pandemin blev aktuella eftersom det blev en hög sjukfrånvaro i samband med rekommendationer att per-

sonalen skulle stanna hemma med minsta symptomen.  

Delegering - Man arbetar utifrån en säker delegering där man gör kunskapsprov tillsammans med delegering-

sansvarig. Uppföljning 2 ggr/år. 

Basala hygienrutiner - Resultatet från självskattning med basala hygienrutiner visade god följsamhet för att 

förebygga vårdinfektioner och verksamheten har köpt in fler arbetskläder och personal byt om på flera rum 

istället för att samlas på samma omklädningsrum. 
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Mål och strategier för kommande år 2021 

Verksamhetens patientsäkerhetsarbete ska fortsatta att utvecklas under 2021 genom ett stort medarbetarenga-

gemang och genom att bibehålla en god och säker vård i vårt dagliga arbete som tillgodoser varje boendes 

individuella behov under Norlandia Cares regi. Fokus kommer ligga på följande förbättringsområden: - 

Palliativvård - utbildning inom palliativvård planeras med Palliativ Kunskapscentrum i samband med ett ini-

tiativ från Vallentuna kommun. Verksamheten kommer ha palliativombud för samtliga avdelningar samt natt-

gruppen och ska också implementera NVP- nationell vårdplan för palliativvård.  

Riskbedömningar - alla boende ska ha aktuella riskbedömningar i Safedoc avseende fall, trycksår, nutrition, 

inkontinens och munhälsa samt uppdaterade hälsoplan när risk identifierats. Riskbedömningarna ska kopplas 

till nationella kvalitetsregister. Hälsoplan ska fortsatta följas upp och utvärderas regelbundet.  

Egenkontroller - fortsätta att kvalitetssäkra genom uppföljning av egenkontroller enligt upprättat års hjul av 

Norlandia. Dessa inkluderar trycksår, antibiotikaanvändning, läkemedelsgranskning, nattfaste mätning, basal 

hygien, hygienrond, journalgranskningar, loggkontroller. 

BPSD - alla boende som har en demensdiagnos ska vara skattade i BPSD-registret. Kompetensutveckling i 

verksamheten när det gäller bemötande av demenssjuka. 

 

Senior Alert - ska användas i större utsträckning som stöd i den vårdpreventiva processen för att identifiera 

risk för fall, trycksår, undernäring och ohälsa i munnen. Omvårdnadspersonalen ska var delaktiga för att öka 

deras kompetens i risktänkandet. 

Hygienombud - ska vidare utvecklas i verksamheten och personalen ska även vara behjälpliga de boende samt 

besökare i basala handrutiner. 

Socialstyrelsens årliga enkät -’Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?’ - jobbar med verksamhetens svagheter 

och vidare behålla verksamhetens styrkor. Resultat för 2020 var 82%. 

 

           ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Anvisning 
 

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

Anvisning 
 

Sammanfattning 

Sammanfattning av patientsäkerhetsberättelsen bör inte överskrida en sida. 

Sammanfattningen bör innehålla: 

• De viktigaste åtgärderna som vidtagits för att öka patientsäkerheten 

• Hur patientsäkerheten har följts upp genom egenkontroll 

• Hur risker för vårdskador identifierats och hanterats 

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

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

• Hur patienter och närstående involveras i patientsäkerhetsarbetet 

De viktigaste resultaten som uppnåtts 

År 2020 har i många delar speglats av den pågående pandemin. Verksamheterna har arbetat inten-
sivt med att förhindra smittspridning. Det har krävts att samtliga chefer och medarbetare varit upp-
daterade på de senaste riktlinjerna från Regionen och dess kommunala tillämpningar. Trots hante-
ringen av pandemin så har den ordinarie verksamheten till mångt och mycket fortgått samt även 
utvecklats. Hanteringen av pandemin har byggt på ordinarie strukturer och patientsäkerheten har 
hela året varit högt prioriterat. 

Arbetssätt 

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

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

Tillgänglighet sjuksköterska och rehabpersonal 

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

Samverkan på ledningsnivå 

Verksamhetschef för hälso- och sjukvårdsorganisationen är även verksamhetschef för SÄBO. Verk-
samhetschefen sitter i samma ledningsgrupp som verksamhetschef för funktionshinderområdet 
vilket underlättar samverkan. Enhetschefer för SÄBO och Hälso- och sjukvårdsorganisationen delar 
ledningsgrupp och samverkansmöten enhetschef hälso-och sjukvårdsorganisationen och enhetschef 
på övriga boendeenheter sker regelbundet. Stående möten med MAS och verksamhetschef för 
läkarverksamhet bidrar till ökad patientsäkerhet. Under 2020 intensifierades samverkan kopplat till 
Covid-19 och regelbundna samverkansmöten skedde i flera olika konstellationer både inom och 
utom organisationen samt med privata utförare av SÄBO. 

Kvalitetsarbete 

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

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

Avvikelsehantering 

Avvikelser kan rapporteras in av samtliga personalkategorier och hanteras i Treserva vilket bidrar 
till en högre patientsäkerhet. Risk för vårdskada identifieras och hanteras regelbundet på teamträf-
far. Som ett ytterligare steg i detta arbete har under året rutinen för Teamträffar på SÄBO utvecklats 
och en plan för ett kvalitetsråd har tagits fram. 

Synpunkter/ klagomål 

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

Egenkontroller 

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

Struktur 

Övergripande mål och strategier 

Anvisning 
 

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

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

Att minska antalet fall. Omvårdnadspersonalen genomgår utbildning i förflyttningsteknik och fallfö-
rebyggande åtgärder av legitimerad sjukgymnast. Alla patienter genomgår fallriskbedömning av 
sjukgymnast som dokumenterar detta i journalsystemet samt sätter in fallförebyggande åtgärder. 
Arbetet har anpassats med tanke på pandemin och utbildning har skett digitalt samt i mindre grup-
per med specifik kund i fokus. 

Under våren 2020 infördes en digital hälsokalender som är kopplad direkt till journalsystemet. Den 
används av sjuksköterskor och rehab och har förbättrat planeringen, uppföljning och effektivisering 
det patientnära arbetet samt att kunna rapportera enligt KVÅ till Socialstyrelsen. Fortsatta sats-
ningar för att utvärdera och utveckla systemet är planerat till 2021. 

Kompentensutveckling inom bemötande vid hot och våld samt suicidala patienter har genomförts 
inom LSS och HSO, samt till enheter inom äldreomsorgen med behov och kommer fortsatt att ge-
nomföras genom inköpt e-utbildning. Under året har en ny rutin implementerats där riskanalyser 
görs på samtliga patienter i samband med inflyttning. Mål är att detta ska implementeras även på 
SÄBO. 

Under 2021 kommer vi att öka kompetensen inom palliativ vård samt demensvård då vi anslutit till 
Palliativt kunskapscentrum och påbörjat en satsning för att Stjärnmärka verksamheterna. 

Övergripande mål och strategier specifikt särskilt boende äldre 

Under 2021 kommer kvalitetsråd att implementeras på SÄBO. Detta för att på ett bättre sätt tillva-
rata medarbetarnas kompetens och förslag på åtgärder kopplat till de avvikelser som inkommer 
eller andra identifierade risker. 
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Under året kommer även medarbetare från SÄBO att utbildas i Stjärnmärkt. Målet är att Stjärn-
märka våra enheter vilket leder till en ökad kompetens inom demenssjukvård och därmed en ökad 
kvalité och säkerhet för våra boende. 

Anslutning till Palliativt kunskapscentrum och utbildning av palliativa ombud kommer även det att 
öka kvalitén inom våra verksamheter. 

Övergripande mål och strategier specifikt LSS/ Socialpsykiatri 

Anvisning 
 

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

Under 2021 kommer en utbildningssatsning genomföras inom palliativa vård samt demens. 

Under 2020 gjordes en utbildningssatsning kopplat till psykisk ohälsa, missbruk och suicidförebyg-
gande arbete för legitimerad personal. Denna kunskap kommer att kunna tillvaratas på enheterna 
under 2021. Medarbetarna fick själva tydliggöra vilka möjligheter och hinder som föreligger för att 
implementera de kunskaper som erbjudits vilket sedermera resulterat i konkreta förslag och tydligt 
definierade syften. 

Inom området kommer även ett arbete med att få in samtliga rutiner i kvalitetsledningssystemet att 
göras och personal kommer att utbildas i var och hur de hittar de senast uppdaterade rutinerna i 
systemet. 

Även inom LSS-området kommer vi att arbeta med avvikelsehanteringen med mål att skapa mer 
långsiktiga förbättringar. 

Organisation och ansvar 

Anvisning 
 

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

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

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

Verksamhetschef (4 kap, 2 § HSL) 

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

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

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

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

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

Medicinskt ansvarig sjuksköterska MAS (11kap, 4 § HSL) 
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MAS har ett särskilt medicinskt ansvar för att patienterna får en säker och ändamålsenlig hälso- och 
sjukvård av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde. Att utfärda riktlinjer och se till att dessa 
följs. Styra genom att ställa krav, kontrollera, analysera, bedöma och rapportera samt att ringa in 
utvecklingsområden. 

Samverkan för att förebygga vårdskador 

Anvisning 
 

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

HSO i samverkan med VC 

Samverkan på ledningsnivå 

Verksamhetschef hälso-och sjukvårdsorganisationen och verksamhetschefer för äldreomsorg, LSS 
och Socialpsykiatrin sitter i samma ledningsgrupp, vilket underlättar samverkan. Samverkansmöten 
tillsammans med enhetschef på enheterna sker regelbundet. Sedan våren 2020 har HSO och SÄBO 
samma verksamhetschef vilket underlättar samverkan. 

Samverkan med ansvariga läkare 

Regelbundna samverkansmöten med ansvariga läkare, Capio Legevisitten (SÄBO) och vårdcen-
tralerna och öppenvårdspsykiatrin (LSS/Socialpsykiatri) och enhetschef Hälso- och sjukvårdsorga-
nisationen sker regelbundet. 

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

Samverkan HSO och boendeenheterna 

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

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

Under 2020 reviderades och uppdaterades agendan samt rutinen kring teamträffarna. 

Patienters och närståendes delaktighet 

Anvisning 
 

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

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

VC i samverkan med HSO 

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

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

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

På läkarnivå för SÄBO är det läkarverksamheten Capio Legevisitten som har det medicinska ansva-
ret. Varje patient har en patientansvarig läkare. Läkaren har stående rond med ansvariga sjukskö-
terskor 1 ggr/vecka och gör hembesök vid behov. En gång/år sker läkemedelsgenomgång med pati-
entansvarig läkare. 

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

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

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

Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet  

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

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

• Riktlinje för avvikelsehantering 

• Riktlinje för hantering av Lex Maria 

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

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

Anvisning 
 

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

  

VC kommenterar arbetet med avvikelsehantering mm. Beskriv kort tex hur "rapporteringskul-
turen" vårdas, hur nya medarbetare får info och hur inträffade avvikelser följs upp mm. 
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Diagrammet visar antal registrerade händelser totalt inom verksamheten varje månad. 

Antalet avvikelser har minskat markant i förhållande till föregående år. Främst syns minskningen 
inom läkemedelshantering och vårdkedjeproblem där insater gjorts. 

Trots omfattande satsningar inom området fall har antalet avvikelser ökat något, en sannolik orsak 
kan vara kopplad till pandemin. Trots ökningen totalt så har de fall som lett till någon form av skada 
hos kund minskat, det är alltså ett större antal lindrigare fall som registreras. Detta indikerar att 
personalen är noga med att rapportera varje händelse, för att vi ska kunna arbeta med fallprevent-
ion för varje kund. Detta är en positiv utveckling. 

Vi kan däremot se en ökning gällande vårdkedjeproblemen inom LSS. Detta hör ihop med en sats-
ning på att skriva avvikelser i större omfattning samt att patienterna har en mer komplex vård med 
många externa kontakter. 

För att ytterligare motivera medarbetarna att skriva avvikelser och att detta ska leda till förbättring 
kommer under 2021 ett kvalitetsråd att införas på SÄBO. Även inom LSS kommer en satsning att 
göras kring hantering av avvikelser så att åtgärderna leder till mer långsiktiga förbättringar. Erfa-
renheter och positiva effekter kommer att spridas inom Utföraravdelningen genom Verksamhets-
chefer för att ytterligare kunna tillvarata goda exempel. 

Hantering av klagomål och synpunkter  

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

Anvisning 
 

Kort beskrivning om hantering av synpunkter och klagomål. 

 
VC skriver text. 

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

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

Struktur för egenkontroll 

Anvisning 
 

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

Det kan tex handla om: 

• Tillämpning av basala hygienrutiner 

• Dokumentationsuppföljningar etc. 

  

Skrivs av VC på resp enhet 

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

Egenkontroller 

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

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

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

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

Nutrition (SÄBO) 

• Nattfastemätning har genomförs 2 ggr under 2020 av dietist. 

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

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

Sår och trycksår (SÄBO) 

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

Basal hygien (SAMTLIGA) 

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

Läkemedelshantering (SAMTLIGA) 

• Egenkontroller görs på alla enheter 2 ggr/år enligt rutin av enhetschef HSO. Inom LSS 
gjordes detta 4 ggr då den externa granskningen blev försenad relaterad till pandemin.  

• Extern läkemedelsgranskning görs av farmaceut från Apoteket 1 ggr/ år. Inom LSS blev det 
försenat till januari 2021 men blev då en större och mer omfattande granskning.  

Journaldokumentation  

• Journalgranskning av att HSL dokumentation uppfyller gällande rutin görs 2 ggr/år av en-
hetschef HSO och återkopplas både till enskild medarbetare samt i grupp. Under 2020 la-
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des särskilt fokus på att granska hälsoärendet samt en större kvalitetsgranskning av 
journalföringen.  

• Journalgranskning av SOL journal görs av enhetschef och/eller utsedd medarbetare som 
har detta som ansvarsområde, tex stödpedagog eller treservapilot. 

Process - Åtgärder för att öka patientsäkerheten 

Åtgärder som genomförts för ökad patientsäkerhet 

Anvisning 
 

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

HSO skriver med komplettering från VC 

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

Teamträffar 

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

Tonvikten ligger på psykologiska aspekter och människors lika värde. Personens upplevelse av verk-
ligheten sätts i fokus och omvårdnaden utgår från personens levnadshistoria, värderingar och vanor 
och syftar till att göra omvårdnaden och vårdmiljön mer personlig. 

Vi tillämpar beteendeskattningar som är av stor vikt för ansvarig läkare att utvärdera läkemedels-
ändringar. 

Under 2020 uppdaterades rutinen och agendan. 

Fallförebyggande arbete 

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

Avvikelsemöten 

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

Etisk reflektion 

Under 2020 startade HSO reflektionstid för sjuksköterskor i grupp där möjlighet finns att reflektera 
över vården samt öka kvalitén för patienter. Vi arbetar efter Gibbs modell. 

• Vilka reaktioner och känslor väckte händelsen? 

• Vad gjordes bra och mindre bra när det hände? 

• Vad går att lära av det som hänt? 

• Kunde något gjorts på annat sätt? 

• Att göra en handlingsplan – vad bör göras om det händer igen? 

Digital signering i ALFA:  
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Fortsatt arbete med hur vi ytterligare kan använda och ta hjälp av ALFA för att signera olika åtgär-
der vilket leder till ökad patientsäkerhet. 

Kvalitetsarbete särskilt boende äldre 

Anvisning 
 

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

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

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

• Strukturerad journalgranskning etc. 

  

Nutritionsarbete  

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

Kvalitetsråd 

Under 2020 togs en rutin fram för ett kvalitetsråd och kommer att implementeras under 2021. 

Rådet är tillsatt för att ytterligare tillvarata medarbetarnas kompetens och skapa delaktighet. Syftet 
är att rådet kommer med förslag som leder till förbättring och utveckling. Arbetet förväntas också 
bidra till en god inställning och förståelse för avvikelseprocessen i övrigt samt att vi lättare kan till-
varata erfarenheter och sprida goda exempel inom hela utföraravdelningen. Målet är att rådet ska 
bidra till högre kvalitet på våra boenden och en ökad patientsäkerhet. 

Arbete i kvalitetsregister:  

Senior Alert 

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

Palliativa registret 

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

BPSD (Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens) 

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

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



Socialnämnden, Patientsäkerhetsberättelse 13(39) 

Kvalitetsarbete LSS/ Socialpsykiatri 

Anvisning 
 

Läkemedelshantering 

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

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

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

Dokumentation 

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

Teamträffar 

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

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

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

• PPM-VRI 

• BPSD 

• PPM-BHK 

• Infektionsverktyget 

• Strukturerad journalgranskning 

• PPM-trycksår 

• Patientkultutmätning 

• Senior alert 

TEXT SKRIVS LÄMPLIGEN AV HSO i samverkan med VC 

Läkemedelshantering 

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

Teamträffar 

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

Genomförandeplanen uppdateras vid förändringar av stödpedagog eller kontaktperson för patien-
ten. Vårdplaner uppdateras av sjuksköterska eller rehabpersonal. 

Riskbedömningar gällande fall, nutrition och trycksår 

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

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

Trycksårsbedömning görs enligt Norton var 6:e månad. 

Kompetensutveckling 

Under höstterminen 2020 har samtliga medarbetare vid HSO LSS/Socialpsykiatri genomgått en 
internutbildning för att stärka kompetens kring psykisk ohälsa och missbruk. Utöver detta har även 
utbildning erbjudits inom ämnen som anhörigstöd, hot –och våldsförebyggande arbete och om-
vårdnadspedagogiska modeller. Medarbetarna har under denna höst själva fått arbeta med att tyd-
liggöra vilka möjligheter och hinder som föreligger för att implementera de kunskaper som erbjudits 
vilket sedermera resulterat i konkreta förslag och tydligt definierade syften med vårt arbete. 

Riskanalyser 

Inför 2021 är målen väl riktade för att hantera de risker som identifierats med högst risk. Framför-
allt handlar det om avvikelsehantering och kompetenshöjande åtgärder. Risker kring munhälsa är 
starkt kopplat till pandemin och tas upp i teamet kring patienten. Vi ser även risker kopplade till 
sjuksköterskornas arbetsbelastning. Arbetsbelastningen har ökat då våra patienter på SÄBO har en 
högre medicinsk vårdnivå samt att omsättningen är högre med kortare ställtider. 
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Hög risk framtida brister Rimlig risk framtida brister Totalt: 58 

48 

46 45 44 41 37 

21 17 14 6 5 

57 56 55 54 

53 52 47 43 39 

38 36 35 34 33 

32 31 30 29 28 

27 25 24 23 22 

19 18 9 4 1 

20 

13 12 8 3 2 

58 49 40 11 10 

51 

50 42 26 16 15 7 

41 6 11 
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Låg risk framtida brister 

 

Hög risk framtida brister 

Rimlig risk framtida brister 

Låg risk framtida brister 
 

 Sannolikhet/risk Konsekvens 

4 Sannolik Allvarlig 

3 Möjlig Kännbar 

2 Mindre sannolik Lindrig 

1 Osannolik Försumbar 
 

 

Process Processdel 
Risknr/ risk-
värde 

Kommentar 2020 

Avvikelse-
hantering 

Omedelbara 
åtgärder 

1 4 

 
 

  

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

Registrering 
avvikelser 

2 6 

 
 

  

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

Händelseana-
lys 

3 6 

 
 

  

Vid uppföljning har det visat sig att den händelseanalys 
har blivit betydligt bättre sedan det nya gränssnittet i 
systemet infördes. 

Värdering 
händelse 

4 4 

 
 

Även här har förbättringar skett som innebär förbättring, 
betydligt större andel av händelserna riskvärderas nu-
mera. 

Åtgärdsplan 5 9 

 
 

Det är visserligen en förbättring vad gäller registering av 
åtgärder, men det finns på många håll verksamheter som 
inte dokumenterar åtgärder. 

Utvärde-
ring/Avsluta 
ärendet. 

6 9 

 
 

Detta steg är det som oftast inte genomförs, här kan 
ytterligare arbete göras. 

Delegering 
inom 
hälso- och 
sjukvård 

Ansvarsför-
delning vid 
delegering 

7 3 

 
 

Tydliga rutiner och säkra arbetssätt finns. 

Utfärdande 
av delege-
ringsbeslut 

8 6 

 
 

Tydliga rutiner och arbetssätt finns för att säkerställa god 
kvalitet för att utfärda delegeringar. Risken som eventu-
ellt uppstår är om någon inte följer rutinen. Därför sker 
kontinuerliga uppföljningar och utvärderingar av rutinen 
och arbetssätt. 

Uppföljning 
av delege-
ringsbeslut 

9 4 

 
 

Tydliga rutiner och arbetssätt finns för att säkerställa god 
kvalitet för att följa upp delegeringar. Risken som eventu-
ellt uppstår är om någon inte följer rutinen. Därför sker 
kontinuerliga uppföljningar och utvärderingar av rutinen 
och arbetssätt. 

Upphörande 
av delege-
ringsbeslut 

10 1 

 
 

Finns ingen risk då vi har ett digitalt system som automa-
tiskt avslutar delegeringen när den går ut och gör det 
omöjligt för medarbetaren att signera läkemedel utan 
delegering. 

Dokumentat-
ion av dele-
geringsbeslut 

11 1 

 
 

Då detta sker elektroniskt sparas det automatiskt av sy-
stemet. Det går inte att utfärda en delegering utan att 
den dokumenteras. 

Läkeme- Ansvarsför- 12 6 Tydliga rutiner och arbetssätt finns för att säkerställa 
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Process Processdel 
Risknr/ risk-
värde 

Kommentar 2020 

delshante-
ring 

delning vid 
läkemedels-
hantering 

 
 

tydlig ansvarsfördelning. Risken som eventuellt uppstår är 
om någon inte följer rutinen. Därför sker kontinuerliga 
uppföljningar och utvärderingar av följsamhet till rutinen 
och arbetssätt. 

Ordination av 
läkemedel 

13 6 

 
 

Tydliga rutiner och arbetssätt finns för att säkerställa att 
inga avvikelser sker. Risken som eventuellt uppstår är om 
någon inte följer rutinen. Därför sker kontinuerliga upp-
följningar och utvärderingar av följsamhet till rutinen och 
arbetssätt. 

Sjuksköterskor gör alltid en rimlighetsbedömning av given 
ordination. 

Iordningstäl-
lande och 
administre-
ring 

14 9 

 
 

Risk finns om sjuksköterska blir störd eller har en hög 
arbetsbelastning. Rutin finns för säker läkemedelshante-
ring. 

Rekvisition 
och kontroll 

15 2 

 
 

 

Förva-
ring  och 
kassation av 
läkemedel 

16 2 

 
 

De risker som ses är eventuell risk för stöld ur patientskåp 
men inga direkta risker för patient. 

Hantering 
narkotika-
baserade 
preparat. 

17 9 

 
 

Kontrollräkning sker enligt rutin men det finns risker 
kopplade till stöld. Saknas möjlighet till spårbarhet och 
läkemedelsskåp på boenderum är inte digitala vilket leder 
till att flertalet personal med lätthet kan komma över 
nyckel. 

Läkemedels-
genomgång 

18 4 

 
 

Finns viss risk inom LSS då ansvaret ligger på olika vård-
centraler. Sjuksköterskor har en rutin att påminna och 
följa upp att det sker. Tas upp regelbundet i samver-
kansmöten och har lagt till specifik del av året för att 
lättare kunna följa upp. 

Kvalitets-
granskning 

19 4 

 
 

Finns väl upparbetade rutiner med egenkontroller samt 
extern granskning. Den externa granskningen sköts upp 
på LSS under 2020 kopplat till pandemin men komplette-
rades av fler egenkontroller. Granskningen är utförd jan 
2021. 

Samverkan 
och in-
format-
ionsöver-
föring 

Kontakt med 
läkare och 
annan hälso- 
och sjuk-
vårdspersonal 

20 6 

 
 

Tydliga rutiner och säkra arbetssätt finns för att säker-
ställa att läkarkontakt sker på ett säkert sätt. Rutinen är 
väl känd hos personal. De risker som finns gäller kontak-
ten externt från andra vårdgivare då vi ser att det missas 
att skicka information till kommunens hälso och sjukvård 
då man förutsätter att vi har eller kan ta del av Take Care 
(landstingets journalsystem) vilket ej är fallet 

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

21 9 

 
 

Tydliga rutiner och säkra arbetssätt finns för att säker-
ställa att läkarkontakt sker på ett säkert sätt. Rutinen är 
väl känd hos personal inom kommunen. De risker som 
finns gäller från andra vårdgivare vid ut och inskrivning då 
vi ser att det missas att skicka information till kommu-
nens hälso och sjukvård då man förutsätter att vi har eller 
kan ta del av Take Care (landstingets journalsystem) vilket 
ej är fallet, detta gäller främst inom LSS/socialpsykiatri 

Informat-
ionsöverfö-
ring mellan 
personal vid 

22 4 

 
 

Tydliga rutiner och säkra arbetssätt finns för att säker-
ställa att informationsöverföring sker på ett säkert sätt, 
internt finns det ett bra system i Treserva (journalsystem) 
för att kommunikationen och informationen kommer 
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Process Processdel 
Risknr/ risk-
värde 

Kommentar 2020 

förändrat 
hälsotillstånd 
hos vårdta-
gare 

fram.. Rutinen är väl känd hos personal. 

Fallpre-
vention 

Ansvarsför-
delning fall-
prevention 

23 4 

 
 

 

Fallriskbe-
dömning vid 
inflyttning 

24 4 

 
 

Tydlig rutin finns, kontroller görs för att säkerställa att det 
efterföljs 

Teamarbete 
fallprevention 

25 4 

 
 

Alla fallavvikelser tas upp på teamträffar där alla profess-
ioner är medverkande. Utbildningar sker årligen i förflytt-
ning och fallprevention 

Löpande 
fallriskbe-
dömningar 

26 2 

 
 

Fallriskbedömningar görs minst 2 ggr/år och kontroller 
genomförs för att säkerställa att det efterföljs 

Uppfölj-
ning/analys 
av inträffade 
fallhändelser. 

27 4 

 
 

Alla fallavvikelser följs upp på teamträffar och åtgärder 
utformas 

Arbete med 
fallförebyg-
gande åtgär-
der. 

28 4 

 
 

Görs kontinuerligt och strkturerat genom fallriskanalyser, 
utbildningar, handledning och teamarbete 

Vårdhy-
gien 

Förebyg-
gande av 
smittsprid-
ning 

29 4 

 
 

 

Riskavfall 30 4 

 
 

 

Multiresi-
stenta bakte-
rier 

31 4 

 
 

 

Vårdrelate-
rade infekt-
ioner 

32 4 

 
 

 

Vård i 
livets slut-
skede 

Brytpunkt-
samtal 

33 4 

 
 

 

Stöd till när-
stående 

34 4 

 
 

 

Symptom-
skattning och 
symtomlind-
ring 

35 4 

 
 

 

Nutrition 
och  vätskebe
handling 

36 4 

 
 

 

Munhälsa 37 9 

 
 

År 2020 som speglats av covid pandemi där vi inte haft 
tandläkarverksamheten inne i SÄBO på samma sätt som 
innan. Risk för sämre munhälsa. Endast de akuta besöken 
samt munhälsobedömningen har skett. 

Trycksårspre-
vention 

38 4 
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Process Processdel 
Risknr/ risk-
värde 

Kommentar 2020 

Vård vid 
personer 
med de-
mens 

Planering för 
att möta 
behoven 

39 4 

 
 

 

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

Ansvarsför-
delning 

40 1 

 
 

Tydliga rutiner och arbetsätt för ansvarsfördelningen 
finns och följs. 

Utbildning 
och kompe-
tens hos 
personalen 

41 9 

 
 

Utbildning och kompetenshöjande insatser görs kontinu-
erligt, dock svårt att bibehålla och upprätthålla kompen-
tens pga minskade resurser, personalomsättning, olika 
nivå på baskunskap och en hög arbetsbelastning (2020 
har varit extremt tungt pga pandemin) 

Individuell 
förskrivning 
av produkter 

42 2 

 
 

Tydliga rutiner och arbetsätt finns, uppföljning och kon-
troll sker kontinuerligt 

Registrering 
och säker-
hetskontroll 
av produkter 

43 4 

 
 

Tydliga rutiner och arbetssätt finns, 

Nutrition 
och Un-
dernäring 

Förebyg-
gande och 
behandling av 
undernäring 

  
 

 

Habilite-
ring/ Re-
habilite-
ring 

Samordnad 
Individuell 
Plan (SIP) 

44 9 

 
 

Planerade insatser i utbildning från förgående år har 
uteblivit pga pandemin, vi har haft få SIPar under året. 

Mun- och 
tandhälso-
vård 

Munhälso-
vårdsbedöm-
ning 

45 9 

 
 

År 2020 som speglats av covid pandemi där vi inte haft 
tandläkarverksamheten inne i SÄBO på samma sätt som 
innan. Risk för sämre munhälsa. Endast de akuta besöken 
samt munhälsobedömningen har skett. 

Daglig mun-
hälsovård 

46 9 

 
 

Risk för sämre munhälsa då vi inte haft besök lika mycket 
av tandläkarverksamheten kopplat till covid pandemin. 
Endast de akuta besöken samt munhälsobedömningen 
har skett. 

Informat-
ionshante-
ring och 
journalfö-
ring 

Ansvarsför-
delning 

47 4 

 
 

Finns väl inarbetade rutiner. Kontinuerliga utbildningar i 
dokumentation genomförs. 

Upprättande 
av hälso- och 
sjukvårds-
journal 

48 9 

 
 

Uppdrag inkommer väldigt sent och med kort varsel vilket 
gör att sjuksköterska under jourtid har svårt att hinna 
upprätta journal vilket tar ca 2h. 

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

49 1 

 
 

Finns en tydlig rutin och följs upp inom fler delar av för-
valtningen. 

Bevarande av 
hälso- och 
sjukvårds-
journal 

50 2 

 
 

Finns tydliga rutiner 

Informat-
ionshantering 
och 
journalföring 
vid driftstopp 

51 2 

 
 

Finns tydlig rutin. Rutinen finns både i kvalitetslednings-
system samt utskriven och lättiljänglig. 
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Process Processdel 
Risknr/ risk-
värde 

Kommentar 2020 

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

52 4 

 
 

Finns tydliga rutiner. E-post sker i journalsystem och fax 
avidentifieras. 

Egenvård 
inom 
hälso- och 
sjukvård 

Ansvarsför-
delning vid 
Egenvård 

53 4 

 
 

Tydliga rutiner och säkra arbetssätt finns för att säker-
ställa att hanteringen av egenvård sköts enl gällande 
lagar och förordningar. Rutinen är väl känd hos personal 

Basala 
hygienru-
tiner 

Ansvarsför-
delning vid 
basala hygi-
enrutiner 

54 4 

 
 

År 2020 har speglats av en covid pandemi där vi har arbe-
tat konstant med basala hygienmetoder. Personalen är 
väl inarbetade i detta. 

Utbildning 
och kompe-
tens 

55 4 

 
 

År 2020 har speglats av en covid pandemi där vi har arbe-
tat konstant med basala hygienmetoder. Personalen är 
väl inarbetade i detta. Vi får dock inte slappna av utan 
detta måste hållas levande. 

Tillämpning 
av basala 
hygienrutiner 

56 4 

 
 

 

Uppföljning 
av basala 
hygienrutiner 

57 4 

 
 

 

Dödsfall 
och om-
händerta-
gande av 
avliden 

Transport av 
avliden och 
bårhusförva-
ring 

58 1 

 
 

 

Informationssäkerhet 

Anvisning 
 

HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1§ 

Beskriv hur ni arbetat med informationssäkerhet dvs. 

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

2. de riskanalyser som har gjorts, 

3. de åtgärder som har vidtagits för förbättring av informationssäkerheten 

som är av större betydelse, 

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

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

Under 2020 har vi fortsatt arbetet med att förtydliga rutinerna kring HSL dokumentationen i ett led 
att öka patientsäkerheten. Egenkontroll av HSL dokumentation görs 2 ggr/år av ansvarig enhets-
chef. Hälsoärendet!! 

Personal får regelbundet utbildning i journalsystemet. Journalgranskning sker regelbundet av 
närmsta chef tillsammans med medarbetarna för att öka medvetenheten. 
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Ansvariga sjuksköterskor inom äldreomsorgen har tillgång till läkarjournal via Take Care för sina 
patienter. Licenser har styrts genom avtal med Legevisitten läkarorganisation som även ansvarar för 
loggkontroll i detta system. 

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

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

Utredning av händelser - vårdskador 

Anvisning 
 

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

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

Under år 2020 har det inte varit några vårdskador som anmälts till IVO eller patientnämnden. 
Detta tack vare ökad samverkan mellan HSO och boendeenheter, anhöriga och läkare. När anmo-
dan om vårdskada finns fångas detta upp i tid och genom samverkan kan åtgärder och handlings-
plan tas fram genom ett förebyggande arbete. 

IVO har av verksamheten och MAS endast begärt in komplettering av handlingar och utlåtande i ett 
fall från ett tidigare år. 

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

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

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

SÄBO har under året granskats av IVO utifrån hanteringen av pandemin. Detta var en del av en 
landsomfattande granskning. Vi fick inte några anmärkningar utan bidrog till att förmedla goda 
exempel att ta vidare till andra verksamheter. 

Resultat och analys 

Anvisning 
 

SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3  

Egenkontroll, analys 

Anvisning 
 

Texten skrivs centralt 

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

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

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

• Avtals- uppdragsuppföljningar som följs upp på central förvaltning. 

Delegering inom hälso- och sjukvård 

Egenkontroll Utfall, Andel  + Kommentar 2020 

Utdelning av läkemedel sker på 
ett sätt som är godtagbart 
 

 Lokal egenkontroll Hälso- 
sjukvårdsorganisationen 

 

 

 

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

 Lokal egenkontroll Hälso- 
sjukvårdsorganisationen 

 

 

 

Här har det skett en markant förbättring från föregående år då 27% av utdelningen av läkemedel 
inte skedde på ett godtagbart sätt samt 9% vid utdelning av vid behovsläkemedel. Tidigare år hand-
lade det om att omvårdnadspersonalen inte kontrollerade läkemedelsdos mot ordinationshandling 
vilket nu sker. Införandet av ALFA och att delegerande sjuksköterskor arbetat aktivt med detta ses 
som framgångsfaktorer. 

Läkemedelshantering 

Egenkontroll Utfall, Andel  + Kommentar 2020 

Stickprovskontroll av narko-
tikaklassade preparat stäm-
mer. 
 

 Lokal egenkontroll Hälso- 
sjukvårdsorganisationen 
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Egenkontroll Utfall, Andel  + Kommentar 2020 

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

 Lokal egenkontroll Hälso- 
sjukvårdsorganisationen 

 

 

 

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

 Lokal egenkontroll Hälso- 
sjukvårdsorganisationen 

 

 

 

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

 Lokal egenkontroll Hälso- 
sjukvårdsorganisationen 

 

 

 

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

 Lokal egenkontroll Hälso- 
sjukvårdsorganisationen 
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Egenkontroll Utfall, Andel  + Kommentar 2020 

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

 Lokal egenkontroll Hälso- 
sjukvårdsorganisationen 

 

 

 

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

 Lokal egenkontroll Hälso- 
sjukvårdsorganisationen 

 

 

 

Tidigare års problem med att annat än läkemedel förvarades i läkemedelsskåp har åtgärdats och där 
ser vi nu ett 100% positivt resultat. 

På SÄBO har det under året förekommit svinn av narkotikaklassade läkemedel. Hantering av detta 
sker enligt särskild rutin och ett flertal insatser har satts in för att komma till rätta med problemet. 
Den effektivaste och säkraste lösningen är att inhandla digitala läkemedelsskåp med spårbarhet där 
man kan styra behörighet så att endast den personal som verkligen ska ha tillgång till läkemedel får 
det. Det som syns i utfallet ovan att fler än sjuksköterskan och delegerad personal kan få tillgång till 
läkemedelsskåp vilket blir en följd när vi har nyckelhantering. Vi saknar därmed möjlighet till spår-
barhet annat än i begränsad omfattning. Inköp av digitala läkemedelsskåp finns med i kommunens 
digitaliseringsplan. 

Egenkontroller med numeriska värden 

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

Nutrition och Undernäring 

Egenkontroll Utfall halvår 1 Utfall halvår 2 

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

 93 %  

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

 63 %  

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

 100 %  

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

 52 %  

Andel kunder som uppfyller krav vid nattfastemätning Magno-
lian korttidboende 

  

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

 25 %  

Regelbundna viktkontroller enligt rutin har genomförts. Väs-  33 %  
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Egenkontroll Utfall halvår 1 Utfall halvår 2 

bygården, somatik 

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

 88 %  

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

 83 %  

Regelbundna viktkontroller enligt rutin har genomförts. Mag-
nolian korttidboende 

  

Magnolian är vår korttidsavdelning och har kunder som bara stannar en kort period och med sär-
skilda krav kopplade till vistelsens orsak. Magnolian exkluderas därför i mätningen då viktkontrol-
ler sker enligt särskild rutin. Personalen på Magnolian har samma utbildning och stöttning av die-
tist som övriga avdelningar och arbetar även dem aktivt med minska nattfastan. 

Halvår ett gjordes ingen mätning av nattfastan kopplat till pandemin. 

SÄBO 

På vissa enheter inom äldreomsorgen uppnås målet av nattfasta minst 11 timmar, men på andra 
behöver arbetet med att uppnå målet fortsätta. Därför blir detta ett mål även 2021. 

På Väsbygårdens somatik har det blivit en markant förbättring gällande nattfastan men det kan på 
förbättras ytterligare. Här kommer det att göras en särskild satsning under 2021. 

Året som varit har varit utmanande på grund av pandemin, möten med nattpersonal har inte kun-
nat ske som tidigare och restriktioner på arbetsplatsen kan ha gjort det svårare för personalen att 
följa rutiner. 

Vad gäller viktmätning på Väsbygården där resultatet försämrades 2020 handlar det främst om 
svårigheterna att arbeta enligt alla rutiner under pandemin. Ett arbete har pågått för att utföra vikt-
kontroller på ett smittsäkert sätt. Förhoppningsvis kan resultatet bli klart bättre för 2021 då vi har 
en större möjlighet att följa ordinarie rutiner. 

LSS/Socialpsykiatri 

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

Basala hygienrutiner 

Egenkontroll Utfall halvår 1 Utfall halvår 2 

Kontroll av följsamhet basala hygienrutiner Sörgårdens Ser-
vicebost. 

  

Kontroll av följsamhet basala hygienrutiner Gullvivan   
Kontroll av följsamhet basala hygienrutiner Hammarbacken   
Kontroll av följsamhet basala hygienrutiner Västanberga   
Kontroll av följsamhet basala hygienrutiner Uthamra   
Kontroll av följsamhet basala hygienrutiner Åbyängar service-
bostad 

  

Kontroll av följsamhet basala hygienrutiner Väsbygården, de-
mens 

 100 %  

Kontroll av följsamhet basala hygienrutiner Väsbygården, so-
matik 

 100 %  

Kontroll av följsamhet basala hygienrutiner Korallen, somatik  98 %  

Kontroll av följsamhet basala hygienrutiner Korallen, demens  98 %  

Kontroll av följsamhet basala hygienrutiner HS Säbo 92,3 %   

Kontroll av följsamhet basala hygienrutiner HS LSS  91 %  

Kontroll av följsamhet basala hygienrutiner Magnolian kort-  100 %  
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Egenkontroll Utfall halvår 1 Utfall halvår 2 

tidboende 

Kontroll av följsamhet basala hygienrutiner Östanbo dagverk-
samhet 

 0 %  

Målet att uppnå minst 80% följsamhet uppnåddes på SÄBO. 

Under våren uteblev mätningen utom på HSO men följsamheten bedöms ha varit mycket god då 
basala hygienrutiner var i fokus. Ett resultat av detta kan vi också se i hanteringen av pandemin och 
hur enheterna lyckats hindra eller begränsa smittspridning på ett effektivt sätt. 

Inom LSS har det gjort stora satsningar på basala hygienrutiner och samtlig personal har genomfört 
webb-utbildning från Socialstyrelsen om basala hygienrutiner. Informationsblad om basala hygien-
rutiner uppsatta i verksamheterna och det har varit ett återkommande ämne på personalmöten. 
Däremot har kontrollen av följsamheten uteblivit. 

Östanbo har under året varit stängt kopplat till pandemin och därför har ingen mätning gjorts. 

Fokus framåt är att vidmakthålla och ytterligare förbättra resultaten samt att mätningar utförs en-
ligt rutin inom LSS.   

  

Vård i livets slutskede 

Anvisning 
 

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

Utan trycksår, ingen som avlidit under 2020 har haft trycksår. 

Brytpunktssamtal håller alltid läkaren i och sjuksköterskan bevakar att så sker. 

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

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

Mänsklig närvaro i dödsögonblicket, samverkan sker med boendet där sjuksköterskan påtalar när 
patienten går in i livets sista skede för att kunna sätta extravak om inte anhöriga finns på plats. Även 
under pandemin har anhöriga erbjudits att komma in till boendet i det palliativa skedet enligt sär-
skild rutin. 

  

Kommunen är nu anslutna till Palliativt kunskaps centrum och utbildning av palliativa ombud 
kommer att ske under 2021 för att ytterligare öka kvalitén i den palliativa vården. 

Extern läkemedelsgranskning 

Område  
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Område  

Hälso- och sjukvård 

 

15%   

85%   

 

 

 
Varje år genomförs extern läkemedelsgranskning av apotekare. Resultatet ovan visar hur det såg ut 
2020. I grafen saknas LSS då den granskningen genomfördes januari 2021. 

Resultatet bekräftar att vi har en god läkemedelshantering. Verksamheten fick ett fåtal förbättrings-
förslag som redan är uppdaterade och implementerade.   

Alléns stödboende granskades hösten 2020 men finns inte med i grafen ovan. Granskningen visade 
på sammanfattningsvis att läkemedelshanteringen fungerar mycket bra på boendet. 

Avvikelser 

Anvisning 
 

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

Fallprevention 

Anvisning 
 

  

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

Särskilt boende äldre 
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Analys särskilt boende äldre 

Vi har blivit bättre på att värdera fallavvikelserna de senaste åren. Vi kan se att vi har fler avvikelser 
med en högre allvarlighetsgrad vilket både kan grunda sig i fler värderade fall men också i att våra 
boende har blivit äldre och skörare och ett fall får större konsekvenser. Vi kan tyvärr se en uppgång 
under årets senare hälft. En orsak kan vara att de boende i större utsträckning tvingats befinna sig 
på sina rum eller varit isolerade kopplat till pandemin. Övervakningen har då inte kunnat ske på 
samma sätt som tidigare. 

Att helt undvika fall är en utmaning och vi arbetar samtidigt för att ha så få begränsningsåtgärder 
som möjligt. I fallen utan skada har förebyggande åtgärder bidragit till att fallen inte leder till skada, 
det kan vara allt i från byxor med höftskydd, rörelselarm till rumsanpassningar. 

Att vi i statistiken ser att majoriteten av fall sker på kvällen gör att vi lättare vet var vi ska prioritera 
insatserna framåt för att ytterligare minska antalet fall framöver. 

  

Verksamhet för personer med funktionsnedsättningar (LSS) 
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Analys LSS verksamhet 

Inom LSS ser vi att vi har en tydligt nedåtgående trend kring antalet fall. Här har teamets arbete 
haft effekt och vi kommer att fortsätta detta arbete. Även här kan den topp som vi ser på kvällen 
hjälpa oss i att analysera och sätta in åtgärder där de bäst behövs. 

Fallprevention  

All personal på alla boendeenheter har genomgått utbildning i förflyttningsteknik och fallförebyg-
gande åtgärder av legitimerad sjukgymnast. Fallavvikelser samt fallrisker på individnivå diskuteras 
kontinuerligt på teamträffar i verksamheten. Utbildningen har under året skett mer digitalt och i 
mindre grupper kopplat till pandemin. 

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

  

Läkemedelshantering 

Anvisning 
 

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

Särskilt boende äldre 
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Analys särskilt boende äldre 

På bilden fördelning över timmar så kan vi tydligt se att avvikelserna följer tidpunkter för läkeme-
delsadministration vilket är naturligt. I fördelning mellan olika veckodagar kan vi inte se någon 
större skillnad mot föregående år.  Från kvartal 4 2019 ser vi att den totala andelen läkemedelavvi-
kelser har minskat vilket bör vara ett resultat av införandet av ALFA. 

Verksamhet för personer med funktionsnedsättningar (LSS) 
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Analys LSS 

Även här kan vi se att fördelning över dygnets timmar följer tidpunkter för läkemedelsadministrat-
ion. Vi ser också att precis som på SÄBO har vi en minskning av antalet avvikelser kopplade till lä-
kemedelshanteringen och vi tolkar det som ett resultat av ett omfattande arbete kring utbildning, 
kvalitetssäkring vid delegering samt införandet av ALFA. 

Händelser och vårdskador 

Anvisning 
 

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

Vi arbetar förebyggande och försöker fånga upp risker i så god tid som möjligt. Regelbundna sam-
verkansmöten sker med verksamhetschef och enhetschef på enheten och versamhetschef/ enhets-
chef hälso-och sjukvårdsorganisationen. Vi har en ständig dialog och att vi ser att det är ett gemen-
samt ansvar att arbeta för bättre patientsäkerhet. Trender har tagit upp i ledningsgruppen för att 
förmedla lärdomar och förhållningssätt till samtliga enhetschefer inom HSO och SÄBO. 

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

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

Under 2020 har en stor del av möten skett digitalt. 

För att ytterligare utveckla arbetet har en rutin för Kvalitetsråd tagits fram. Rådet är tillsatt för att 
ytterligare tillvarata medarbetarnas kompetens och skapa delaktighet. Syftet är att rådet kommer 
med förslag som leder till förbättring och utveckling. Arbetet förväntas också bidra till en god in-
ställning och förståelse för avvikelseprocessen i övrigt samt att vi lättare kan tillvarata erfarenheter 
och sprida goda exempel inom hela utföraravdelningen. 

Målet är att rådet ska bidra till högre kvalitet på våra boenden och en ökad patientsäkerhet. 
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Resultat av mål 

Utvärdering av mål 2020 

Område Beskrivning Berör Utvärdering 

Journalhan-
tering, KVÅ 
registrering 

Att börja med KVÅ registrering 
samt börja med digitala kalendrar 
kopplade till patientjournal vilket 
kommer leda till både tidsbespa-
ring och högre patientsäkerhet. 

HSO Implementerat och klart. Fortsatt 
utveckling sker i hur vi kan utnyttja 
systemet på bästa sätt. 

Ökad kompe-
tens inom 
psykisk 
ohälsa 

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

HSO, LSS/ 
Soc Psyk 

Utbildningsprogrammet Psyk E-bas 
inköpt. Inom HSO har samtliga gått 
psyk e-bas och vidareutbildningen 
inom psyk e-bas suicid har sjukskö-
terskor och rehab inom 
LSS/Socialpsykiatri gått. Inom LSS-
boenden har arbetet med detta skju-
tits fram till 2021 då det varit svårt att 
samla personalgrupperna. Inom Alléns 
stödboende och Boendestö-
det(socialpsykiatrin) är utbildningen 
genomförd. 

Smärtlindring 
vård i livets 
slut 

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

SÄBO Planering skedde tillsammans med 
ASIH men pandemin avbröt arbetet. 

BPSD Att alla demenspatienter har ge-
nomgått skattning, fått handlings-
plan samt är registrerade i BPSD 
registret. 

SÄBO 
Demens 

Mål uppnått. 

Ökad De-
menskun-
skap 

Att alla medarbetare inom LSS 
genomgår webbaserad utbildning i 
Demens ABC. 

LSS All personal skulle genomgå webb-
baserad utbildning inomDemens ABC. 
Ej genomfört. Målet kvarstår till 2021. 

Hälsoprojekt Att servicebostäder och gruppbo-
städer arbetar efter ett hälsobe-
främjande arbetssätt med fler 
aktiviteter innefattande motion, 
rörelsefrämjande, samt att äta 
merhälsosamt. 

LSS Inom Gullvivan och Åby ängar har man 
arbetat för att i schemat möjliggöra 
fler aktiviteter tillsammans med kund. 
Regelbundnapromenader i grupp har 
erbjudits kunderna inom Åby ängar. 
Inom MIVA daglig verksamhet har 
man bedrivit etthälsoprojekt för en 
grupp deltagare. Arbetet föregicks av 
en enkät kringkundernas nuvarande 
hälsa och följdes upp i slutet av pro-
jektet med sammafrågor. Deltagarna 
har fått kunskap om rörelse och kost 
och har fått prova påolika aktiviteter. 

Dokumentat-
ion 

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

Samtliga LSS: Aktivt uppdrag till alla stödpeda-
goger kring dokumentationsarbetet. 
Ny uppdragsbeskrivning för stödpeda-
goger där granskning av social journal 
och genomförandeplaner ingår som 
del i arbetet. Inom SÄBO sker ett kon-
tinuerligt arbete med utbildning och 
det finns Treserva ambassadörer i 
verksamheterna. Hälsoärendet har 
medfört förbättringar så att det blir 
lättare att förstå och hitta vårdproces-
ser i journalen. 
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Område Beskrivning Berör Utvärdering 

Nutrition Målet är att nattfastan ska vara 
mindre än 11 timmar för samtliga 
patienter inom SÄBO. Nattfaste-
mätning genomförs 2 ggr/år av 
dietist. Resultatet återkopplas till 
ansvarig sjuksköterska, enhetschef 
samt omvårdnadspersonal och 
diskuteras utifrån ett patientper-
spektiv. Nutritionsrond med dietist 
och ansvarig sjuksköterska genom-
förs 1 ggr/månad där nutritionsbe-
dömning görs för att fånga upp 
patienter i riskzon för undernäring 
och för att åtgärder ska kunna 
sättas in i tid. Medarbetare deltar i 
nutritionsarbetet tillsammans med 
dietist för att ta fram recept på 
hemlagade näringstillskott. Nä-
ringsriktiga mellanmål och nattmål 
erbjudas. Ett mål är att minska 
användning av artificiella kosttill-
skott och så mycket som möjligt 
använda naturliga råvaror för att 
höja smakupplevelsen och kvali-
teten. På varje enhet finns utsedda 
kostombud, dessa arbetar aktivt 
med nutritionsområdet tillsam-
mans med dietisten. 

SÄBO Arbetet med att få ner nattfastan 
fortsätter under 2021. Målen upp-
nåddes på flertalet avdelningar under 
2020. Målet kring artificiella kosttill-
skott står kvar till 2021. Under 2020 
sattes näringsdrycker in i ett tidigt 
skede på patienter som drabbats av 
Covid-19 för att snabbt minska konse-
kvenserna av sjukdomen. Dietist fort-
sätter sitt arbete med kostombud, 
enhetschefer samt i teamet kring 
patienten även under 2021. 

Basala hygi-
enrutiner 

Mål är att uppnå mer än 80 % i 
egenkontrollerna av basala hygien-
rutiner. Detta ska ske med hjälp av 
utbildningsinsatser för ökad kom-
petensutveckling hos personalen. 

Samtliga Inom LSS samtal vid flertalet tillfällen 
under året på personalmöten. Inform-
ationsblad om basala hygienrutiner 
uppsatta i verksamheterna. All perso-
nal har genomfört webb-utbildning 
från Socialstyrelsen om basala hygien-
rutiner. Egenkontrollen uteblev men 
kommer att genomföras 2021. SÄBO: 
Mål uppnått 

Journalföring 
och planering 

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

HSO Implementerat och vi kan i ett tidigt 
skede se att det har haft en stor effekt 
på patientsäkerheten. 

Bemötande 
vid hot och 
våld 

All omvårdnadspersonal erbjuds 
att få utbildning i hot och våld och 
bemötande av sjuksköterska. Må-
let är att höja kompetensen för att 
därmed minska risken för upp-
komna hot och våld situationer. 
Implementering av ny rutin kring 
riskanalys görs på samtliga patien-
ter i samband med inflytt. 

Samtliga Inom flera områden blev Utbildning i 
hot & våld inställd pga ökad spridning 
av Covid-19. Utbildningen har genom-
fört där behov har förelegat. 

Nutrition Mål är att öka kompentensen hos 
omvårdnadspersonal samt fånga 

LSS Detta utförs i teamet kring patienten. 
Ett ökat antal remisser har skrivits till 
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Område Beskrivning Berör Utvärdering 

upp patienter i riskzon för under-
vikt och övervikt. Att sjuksköterska 
och omvårdnadspersonal tillsam-
mans med patienten sätter upp 
mål och åtgärder kring nutritions-
problematik. 

dietist och samarbetet med primär-
vården har förbättrats. 

Fall och fall-
risk 

Att all personal genomgår utbild-
ning i förflyttningsteknik baserat 
på "Modern arbetsteknik" samt 
fallförebyggande åtgärder av legi-
timerad sjukgymnast. Alla patien-
ter erbjuds genomgång av fallrisk-
bedömning av sjukgymnast som 
dokumenterar detta i journalsy-
stemet samt ordinerar fallförebyg-
gande åtgärder. Ny bedömning 
görs minst var 6:e månad eller vid 
behov. Eventuellt rörelselarm sätts 
in efter bedömning av sjukgymnast 
eller sjuksköterska. Fallavvikelser 
samt fallrisker på individnivå disku-
teras kontinuerligt på teamträffar. 

Samtliga Utbildningen har justerats för att 
kunna ske alternativt under pande-
min. I övrigt har målet uppnåtts kring 
patienten. 

  

Mål för kommande år 

Anvisning 
 

HSO i samverkan med MAS & VC 

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

Område Beskrivning Berör 

Basala hygienruti-
ner 

Mål är att uppnå mer än 80 % i egenkontrollerna av basala hygienruti-
ner. 

Samtliga 

Palliativ vård 
Anslutning till Palliativt kunskapscentrum. Utbildning av palliativa om-
bud i samtliga verksamheter. Fortsatt arbete att uppnå mål enligt krite-
rier i palliativa registret. 

Samtliga 

Demensvård 
Utbilda instruktörer inom Stjärnmärkt och påbörja arbete för att certi-
fiera verksamheterna. 

SÄBO 

Kvalitetsarbete Implementera kvalitetsråd. SÄBO 

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

SÄBO 

Demensvård 
Samtliga medarbetare inom gruppboenden samt Mörbygården DV ska 
genomföra webbutbildning inom demens. 

LSS 

Bemötande hot 
&våld 

Under 2021 ska vi säkerställa att all personal får utbildning i Hot & våld 
samt/eller Lågaffektivt bemötande. 

LSS 

Kompetens om 
psykisk ohälsa 

Under 2021 ska servicebostäderna samt MIVA DV öka kompetensen 
inom personalgrupperna vad gäller psykisk ohälsa. 

LSS 

Följsamhet till 
rutiner 

Under 2021 ska vi säkerställa att såväl enhetschefer som medarbetare 
använder Stratsys för rutiner i arbetet. 

LSS 

Avvikelsehante-
ring 

Aktivt arbeta för att tydliggöra arbetet med avvikelser kring kund, så 
att arbetet leder till mer långsiktiga förbättringar. 

LSS 
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Samtliga mål kommer att finnas med som aktiviteter i verksamhetsplanen för att lättare kunna ut-
värderas och följas upp under året. 
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Dokumentets titel: Patientsäkerhetsberättelse
Upprättad: 2021-02-22

Sammanfattning

Lindholmens är ett boende för vuxna med LSS beslut med 6 platser varav 4 platser var upptagna under 
år 2020. 

Verksamhetschef Ulrika Sundbom startade upp verksamheten i maj 2020 tillsammans med  
omvårdnadsansvarig sjuksköterska Jenny Nordgren och samordnare Svetlana Terechtchenko. Samtliga 
med erfarenhet av LSS gruppboende sedan tidigare. 

Lindholmens gruppboende är egen regi boende inom Attendo företag.  

Verksamheten har under Attendos regi följt Vallentunas Kommun och Attendos riktlinjer, rutiner, 
blanketter och checklistor angående patientsäkerhet, och haft kontinuerlig samverkan med beställare, 
vårdgivare, anhöriga och godemän. Kommunikationen mellan professionerna har fungerat bra. Lokala 
rutiner för hälso- och sjukvård, är framtagna i enighet med riktlinjerna för kommunal hälso- och 
sjukvård framtagna av Vallentuna Kommun medicinskt ansvarig sjuksköterska. Brukarna har varit 
delaktiga i beslut som rör deras egen medicinering. De har haft möjlighet att träffa sjuksköterskan om 
de har haft frågor eller funderingar. Endast en brukare har haft HSL ansvar och tre andra brukare hade 
egenvårds intyg. 

Ansvarig sjuksköterska på boendet har tillsammans med boendestödjarna kontinuerliga uppföljningar 
utifrån patienternas pågående hälso- och sjukvårdsinsatser, aktuella instruktioner och ordinationer. Det 
har gjorts obligatoriska preventionsbedömningar/riskbedömningar vid inflyttning samt efter 6 
månader.

Ansvarig sjuksköterska på boendet har kontinuerligt följt upp delegeringsbeslut. Boendestödjare har 
haft möjlighet att kontakta sjuksköterska dygnet runt genom ansvarig sjuksköterska två gånger i 
veckan och med sjuksköterska via Mobila Teamet. Ansvarig sjuksköterska har besökt verksamheten 
regelbundet varje vecka, samt vid behov. 

Egenkontroll sker systematiskt i Attendos kvalitetsledningssystem ADD. Regelbundna loggkontroller 
har utförts i digitalt journalsystem, SafeDoc. 

Eventuella klagomål och synpunkter hanteras av verksamhetschef och medarbetare på personalmöten 
som  boendekonferens och APT som äger rum varannan vecka. Inga synpunkter rörande HSL 
registrerades 2020. 
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Övergripande mål och strategier 
SFS 2010:659,3 kap. 1 § och SOSFS 2011:9, 3 kap. 

Attendo tog över HSL-ansvar från 2020-05-16 och de mål som då sattes upp var:
 

 Arbeta med att alla har kunskap om rapporteringsskyldigheten kring händelser samt att dessa 
följs upp och arbetas aktivt med.

 Arbeta för att den enskilde ska ha en korrekt omvårdnadsdokumentation 

 Säkerställ att den enskilde har en risk- och preventionsbedömning när denne flyttar in, över tid 
och att denna uppdateras minst var 6e månad. 

 Där man finner en risk ska den enskilde ha en hälsoplan upprättad med mål och åtgärder och 
den ska kontinuerligt följas upp och revideras 

 Arbeta för en säker läkemedels- och delegeringsprocess.

 Etablera samverkansarbete med övriga vårdkontakter – t.ex. psykiatri, primärvård m.fl.
 

 Arbeta aktivt och konsekvent med personlig kompetensutveckling av alla medarbetare och 
frigöra den samlade kompetensen hos befintlig personal.

Övergripande mål har varit att erbjuda den enskilde en hög patientsäkerhet av god kvalitet. 
Strategierna för detta har varit en ständig kommunikation kring vad vårdkvalitet är, samt hur vi utifrån 
den enskildes behov kan säkerställa struktur och rutiner genom dokumentation, avvikelsehantering, 
egenkontroll, samverkan samt tillsynen. 

Målet har varit att samtliga patienter har haft uppdaterade risk- och preventionsbedömningar där 
samtliga i teamet har varit involverade. Målet har varit att alla patienter ska ha aktuella hälsoplaner 
baserade på kartlagda risker. 
Strategin har varit en god samverkan på regelbunden bas med alla aktörer involverade i den enskildes 
situation, t.ex. läkare, fysioterapeuter, dietister, sjuksköterskor, arbetsterapeuter m.fl. Även samverkan 
med närstående och godemän har utgjort en betydande del av patientsäkerhetsarbetet. 

Strategin har varit att sjuksköterskan deltar i den lokala ledningsgruppen som hållits en gång i 
månaden samt på APT möten som även de hållits månatligen. Under APT har sjuksköterskan haft 
möjlighet att träffa all fast personal för ömsesidig informationsutlämning professionerna emellan. 
När en avvikelse avseende t.ex. läkemedelshantering registrerats ger sjuksköterskan instruerande 
information kring vilka åtgärder som behöver vidtas för att kvalitetssäkra för den enskilde genom så 
att risk minimeras för upprepning.
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Ansvarsfördelning
SFS 2010:659,3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1

VD har ett övergripande ansvar för styrning av företaget samt att kommunicera kvalitetspolicy och 
mål. Affärsområdeschefen ansvarar för att följa upp varje regions kvalitetsarbete månadsvis. 
Regionchefen har ansvaret i regionen att kommunicera krav och rutiner samt att följa upp kvaliteten i 
varje enskild verksamhet och säkra verksamhetschefens kompetens. 
Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret på Lindholmen och ansvarar för att verksamheten 
tillgodoser hög patientsäkerhet, god kvalitet och effektivitet. Verksamhetschefen har det löpande 
ansvaret för att verksamheten uppfyller ställda krav utifrån god och säker vård. Detta innefattar bland 
annat att följa upp avvikelser och klagomål eller synpunkter, analysera och vidta åtgärder. 
Verksamhetschefen ansvarar för att legitimerad personal har rätt kompetens samt följer kontinuerligt 
upp sitt dagliga arbete. Legitimerad personal ansvarar för att utföra risk- och preventionsbedömningar 
för respektive patient. De ansvarar också för att insatser av hälso- och sjukvård utförs och 
måluppfyllelse fortlöpande utvärderas. 
Vårdgivaren (juridiskt bolag) är ansvarig för rapportering och utredning av vårdskada. 
Verksamhetschef analyserar avvikelser och ansvarar, i samråd med kvalitetsavdelningen, för utredning 
av vårdskador samt information till uppdragsgivaren. På kvalitetsavdelningen har vårdgivaren utsedda 
personer som tar ställning till utredningen och innehar anmälningsansvar i de fall det är aktuellt.

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

Läkarsamverkan och samverkansöverenskommelse 
Sjuksköterskan på enheten har det övergripande ansvaret gällande läkarsamverkan. Alla samverkande 
aktiviteter kan följas i den enskildes journal i SafeDoc där HSL förs. Samverkan innefattar bland annat 
tydliggörande av ansvarig läkare och kontaktvägar till denne, att säkerställa att rutinerna för 
läkemedelsgenomgångar (årlig genomgång) och att rutinerna för informationsöverföring följs (läkare 
går via sjuksköterska vid frågor eller information av vikt). 

Samverkan mellan yrkesgrupper runt patienten 
Sjuksköterska på enheten rapporterar mellan yrkesgrupper runt brukaren vid patientrelaterade ärenden. 
T.ex. är sjuksköterskan länken till ansvarig läkare. Det anses vara rimligt att den enskildes status 
diskuterats med kontaktperson, ansvarig läkare och ansvarig sjuksköterska på boendet. Detta har inte 
skett under år 2020 eftersom behovet inte har funnits.

Sjuksköterskans kontakt med omsorgspersonal har skett regelbundet via samordnare och VC för 
genomgång av rutiner etc. Attendos Mobila Teamet har varit sjuksköterskepatrull på kvällar, nätter 
och helger från 2020-05-16. De har haft tillgång till dokumentationssystemet SafeDoc och Pascal, 
systemet för e-ordination. Om joursjuksköterskan har fått ett samtal av verksamheten rapporterar 
denne till omvårdnadsansvarig sjuksköterska för kännedom. Man har inte haft några regelbundna 
samverkansmöten, utan kontakt har skett kontinuerligt i samband med verksamhetens kontakt med 
jouren. Ansvarig sjuksköterska har deltagit i samverkansmöte för Vallentunas kommuns LSS 
sjuksköterskor som anordnats av MAS.
Sjuksköterskan har förmedlat ett av företaget framtaget kontaktblad kring samtycke och hur 
rapportering ges från yrkesroll till yrkesroll. 
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Samverkan med patient och närstående 

Verksamheten har arbetat med olika rådsforum, till exempel husmöte för att skapa delaktighet samt 
regelbundna samtal.
Patienterna har varit delaktiga i beslut som rör deras egen medicinering där flera av de brukarna har 
egenvårdsintyg. De har haft möjlighet att träffa sjuksköterskan om de har haft frågor eller funderingar. 
I den mån patienterna har samtyckt har vi samverkat med anhöriga.

Varje månad har kvalitet och patientsäkerhet följts i varje led i företaget, och underlag för detta har 
varit tillgängliga kvalitetsdata. Avvikelser har kontinuerligt följts upp av verksamhetschef och 
legitimerat personal, dvs. sjuksköterska allt eftersom de har inträffat. Både verksamhetschefen och 
legitimerad personal har varit nära verksamheten och väl insatta i arbetet på enheten. Vid varje 
registrerad avvikelse går mail ut till verksamhetschef och berörda legitimerade om att en avvikelse har 
inträffat. Om avvikelsen är allvarlig behandlas den och återkopplas skyndsamt. Samtliga avvikelser tas 
upp på APT. Det har gått att följa hela avvikelseprocessen i ADD som är Attendos 
rapporteringssystem för avvikelser. 

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

Under året har patientsäkerhetsarbetet på verksamheten bedrivits genom ett aktivt arbete med att 
rapportera händelser och systematiskt följa upp dessa i ledningssystemet. Det systematiska 
kvalitetssäkerhetsarbetet enheten har följts upp genom följande aktiviteter: 

SafeDoc- HSL-relaterad information dokumenteras löpande i digitala journalsystemet SafeDoc.

Riskanalyser- Två gånger per år och/eller vid behov genomförs en riskanalys för den enskilde av 
legitimerad sjuksköterska. Riskbedömningarna samt medföljande åtgärds/handlingsplan läggs in i 
SafeDoc, där de finns tillgängliga för samtlig personal. Det upprättas riskanalyser för samtliga boende 
i samband med inflyt). Anpassade för pandemi Covid-19 riskanalyser utfördes av verksamhetschef i 
samråd med Vallentunas MAS. 

Pandemi åtgärder
Stor del av patientsäkerhetsarbete har varit riktat mot att anpassa verksamheten för att minska 
smittspridning. Kohortvård var införts där misstanke funnits. Vid symptom har testning erbjudits, 
karantän har införts tills negativ svar erhållits. Nya rutiner skapades, all personal informerades om 
skärpta basala hygienrutiner samt skyddsutrustning införskaffades. All personal använder munskydd i 
det dagliga arbetet på Lindholmens boende. Samverkansmöten angående Covid-19 pandemi hantering 
hade skett regelbundet med Kommunens MAS. 

Egenkontroller- En gång per år i Attendos avvikelsesystem ADD genomförs Egenkontroller där ett 
särskilt avsnitt är avgränsat gentemot vårt HSL-uppdrag. Den första på enheten kommer genomföras 
april 2021.

Avvikelser- Alla medarbetare har åtkomst till ADD där det är obligatorisk att registrera avvikelser. 
Avvikelserna följs upp av verksamhetschef och sjuksköterska och återkopplas till all personal 
månatligen under personalmöte eller APT. 

APT-möten- Varannan torsdag jämna veckor håller verksamhetschefen APT där samtliga avvikelser 
följs upp med all fastanställd personal. 
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Personalmöten- Varannan torsdag hålls boendekonferens och sjuksköterska bjuds in för att informera 
kring HSL relaterade brukare-ärenden. 

Strukturerade avstämnings-möten- Veckovisa möten med samordnare och sjuksköterska för att gå 
igenom varje patient och uppdatera dokumentationen i SafeDoc. 

Samverkan med slutenvård/övriga behandlingsinstanser- Regelbunden samverkan med 
öppenvården samt primärvård. Önskvärt har varit att MAS i Kommunen verkat för samverkansmöten 
med vårdcentraler och psykiatri. Man har bl.a. tagit fram en blankett för samordnad patientsäkerhet 
mellan vårdgivare för att minimera risken för brister i informationsöverföring (samtycke inhämtas vid 
användning av blanketten). 

Delegering av medicindelning- Alla medarbetare har en aktuell delegering som uppdateras årligen. I 
samband med delegeringen ges utbildning på plats kring vad som ingår i ansvaret att erhålla en 
delegerad arbetsuppgift (detta i enlighet med Attendos policys för HSL-ansvar, och riktlinjer från 
Vallentunas MAS). 

Kompetensutveckling – Samtliga medarbetare har gjort Attendos Utbildning i Basala Hygienrutiner 
samt Socialstyrelsen Hygienutbildning som är mer riktad mot LSS verksamheter. 

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

Attendos egenkontroll görs en gång per år (april). 
Syftet är att genom en av Attendos kvalitetsavdelnings framtagna checklista ta temperaturen på 
verksamhetens kvalité och säkerställa att vårt uppdrag, bl.a. utifrån vårt HSL-åtagande fullföljs. År 
2020 genomfördes ingen egenkontroll för Lindholmens gruppboende då verksamheten drivits i 
Attendos regi från 2020-05-16. För att egenkontroll ska genomföras ska enheten ha drivits i minst 12 
månader. 

Verksamhetschefen har månatligen gjort loggkontroller, stickprov i dokumentationen för att se 
att endast behöriga tar del av information, och medarbetare och sjukvårdspersonal kontrollerar 
dagligen sitt arbete genom checklistor, signeringslistor etc.

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

Riskanalyserna utifrån HSL (MNA, Norton, Fallriskbedömning, Munhälsobedömning) ska göras två 
gånger per år och/eller vid behov. Analysen görs av ansvarig sjuksköterska, rehab-personal och 
boendepersonal under Team-möte. Om en risk identifierats uppdateras riskanalysen med en tillhörande 
handlingsplan. 

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

Inga händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada har rapporterats under 2020.
Samtliga patienter har haft en riskanalysbedömning i SafeDoc enligt riktlinjerna. 
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Avvikelser 2020

Ett fåtal händelser kopplade till  läkemedelshanteringen registrerades i Add under året, dessa händelser 
handlade då om att svårighet att ge medicin till brukare, medicin när brukaren inte varit på plats på 
boende den tidpunkt då denne ska ta sin medicin. Detta kan förklaras med att enheten har hanterat 
ekstremt få läkemedel pga. egenvård hos flera brukare. Detta åtgärdades genom kunskap- och 
informationsöverföring till personalen på personalmöten och boendekonferensmöten. Det avses vara 
rimligt att skapa nya lokala rutiner kring läkemedelshantering när brukaren inte vistas på boendet. Inga 
fallrapporter konstaterades under år 2020. 

Händelser och Vårdskador 2020

Under 2020 har inga fall skett på enheten och ingen avvikelse har lett till vårdskada.

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

Vårdgivaren har i sitt ledningssystem processer och riktlinjer för synpunkter och klagomål. På 
verksamheten registreras klagomål men även synpunkter i SafeDoc och i ADD, detta som ett led att 
förbättra vårt kvalitetsutvecklingsarbete genom att ta till vara på alla synpunkter som inkommer. 
Alla medarbetare får en genomgångsbeskrivning vad gäller hantering av vår dokumentations-
skyldighet och avvikelsehantering, även gällande klagomål och synpunktshantering. Genomgång av 
avvikelseregistrering med dess uppföljning sker månatligen i olika mötes-forum såsom lokal 
ledningsgrupp, personalmöten och APT. Vid nyanställning får medarbetaren ett eget användarkonto 
samt en genomgång av systemen vi använder oss av på Attendo. 
Man har kunnat framföra klagomål personligen eller anonymt, genom att använda sig av blanketterna 
för synpunkter och klagomål. Information om blanketter för klagomål och synpunkter har funnits 
lättillgängligt vid entrén på boendet. Om ett klagomål inkommer registreras det i avvikelsesystemet 
och ett mail går automatiskt ut till VC. De åtgärder som går att vidta omgående i samband med 
klagomålet vidtas. VC utreder och bedömer klagomålet, samt ser över om ytterligare åtgärder behöver 
vidtas. VC ansvarar för att återkoppling till berörda parter sker skyndsamt, dock senast inom en vecka, 
på ett för situationen passande vis. Har ett klagomål lämnats anonymt kan återkoppling ske på t.ex. ett 
boendemöte.

Synpunkter och klagomål 2020

På Lindholmens gruppboende registrerades synpunkter och klagomål under 2020 som först och främst 
berörde utebliven insats och rutiner. 

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

Vårdgivaren har en IT- policy och en informationssäkerhetspolicy som beskriver de regler och rutiner 
kring information som gäller för alla medarbetare i Attendo. Attendo är ett företag med erfarenhet av 
att hantera personuppgifter i olika typer av system. Personuppgiftsansvarig ansvarar för att 
bestämmelser utifrån Dataskyddsförordningen (GDPR) efterlevs. Attendo arbetar aktivt för att 
minimera risk för informationssäkerheten. Attendo har styrande dokument för informationshantering 
och journalföring i hälso- och sjukvården. Genom att följa styrdokument för egenkontroll och 
loggkontroll av hälso- och sjukvårdsdokumentation säkrar verksamheten informationen. Samtliga 
medarbetare har gått utbildning i IT-säkerhet och GDPR.
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Resultat
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3

Följande mål anses vara uppnådda:

 Arbeta med att alla har kunskap om rapporteringsskyldigheten kring händelser samt att dessa 
följs upp och arbetas aktivt med.

 Arbeta för att den enskilde ska ha en korrekt omvårdnadsdokumentation. 

 Där man finner en risk ska den enskilde ha en hälsoplan upprättad med mål och åtgärder och 
den ska kontinuerligt följas upp och revideras. 

 Säkerställ att den enskilde har en risk- och preventionsbedömning när denne flyttar in, över tid 
och att denna uppdateras minst var 6e månad. 

 Arbeta för en säker läkemedels- och delegeringsprocess 

 Etablera kontakt och samverkansarbete med övriga – t.ex. psykiatri, primärvård mfl.
 

 Arbeta aktivt och konsekvent med personlig kompetensutveckling av alla medarbetare och 
frigöra den samlade kompetensen hos befintlig personal Varje medarbetare har en individuell 
kompetensplan. Samtliga medarbetare har gjort flertalet av de webutbildningar som finns på 
Attendo Academy. 

Målet har uppfyllts genom att följa de strategier som sattes upp. Sjuksköterskan på Lindholmen har 
även haft ett nära samarbete med Vallentunas MAS som varit vägledande i patientsäkerhetsarbetet. 

Övergripande mål för 2021

 Målet är att uppnå 95% på egenkontrollen 2021.

 Utarbeta nuvarande lokala rutiner framförallt gällande säker läkemedelshantering och anpassa 
rutinerna till verksamheten i samråd med MAS och kvalitetssamordnare.

 Målet är att etablera det nära samarbetet mellan alla legitimerade professioner som kretsar 
kring patienten genom team-möten, boendekonferenser, APT, kvalitets- och samverkansmöten 
mm då detta anses vara en mycket effektiv strategi. Koppla rehabteam till Lindholmens 
boende på en konsultnivå där man kan ta kontakt och följa upp hälsoplaner för varje enskilde 
boende där behovet kommer finnas. 

 Målet är att kontinuerligt erbjuda utbildning och kompetensutveckling för medarbetare i 
verksamheten som sedan genererar ett säkrare arbete för den enskilde patienten. Detta görs 
genom att samtlig personal genomför för enheten relevanta utbildningar i Attendos 
webutbildningsportal. Handledning kommer att ske en gång per månad.
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Sammanfattning 

Bäckebo gruppbostad tillhör Region Stockholm Norr inom Funktionsnedsättning i Frösunda 
Omsorg. I regionen finns ett hälso- och sjukvårdsteam (HSV-team) bestående av sjuksköterska 
(SSK), fysioterapeut (FT) och arbetsterapeut (AT). HSV-teamet medverkar på verksamhetsmöte 
minst två gånger per termin, och oftare om behov av uppföljning föreligger. 

SSK blir inbjuden till varje verksamhetsmöte och deltar oftast. 

 

På Bäckebo gruppbostad bor 5 kunder. 5 av dem kontinuerlig kontakt med SSK då de tar 
läkemedel dagligen.  

För att öka patientsäkerheten skriver medarbetare i verksamheten vårdavvikelser i Frösundas 
ledningssystem som sedan utreds av sjuksköterska och verksamhetschef avslutar).  Under 2020 
gjordes ett lokalt förbättringsarbete för rapportering av vårdavvikelser, som bidragit till att 
kvaliteten på avvikelserna ökat. På verksamhetsmöten med medarbetare gås avvikelserna igenom. 
Utöver avvikelser kan även oönskade negativa händelser rapporteras som tillbud. Samtliga 
medarbetare i verksamheten har läkemedelsdelegering utfärdad av ansvarig SSK. 

 

Kunder och dess företrädare eller närstående involveras i patientsäkerhetsarbetet vid upprättande 
och uppdaterandet av genomförandeplanen och vårdplan. Uppdatering av genomförandeplanen 
sker två gånger per år eller oftare vid behov, uppdatering av vårdplan sker en gång per år eller 
oftare vid behov. Andra möten där kunder eller dess företrädare eller närstående involveras i 
patientsäkerhetsarbetet är verksamhetsmöten, nätverksmöten, och SIP-möten (Samordnad 
Individuell Plan).  

Övergripande mål och strategier 
Att uppnå god och säker vård för de kunder som bor på Bäckebo gruppbostad. Att fortsätta 
arbetet systematiskt med vårdavvikelser, samt att uppdatera riskbedömningar, vårdplaner och 
handlingsplaner kontinuerligt och att därigenom säkra 100% kundnöjdhet, 100% avtalstrohet och 
100% regulatorisk följsamhet.  
 

Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet 

Det organisatoriska ansvaret för patientsäkerhetsarbetet finns reglerat internt i Rutin Lednings- 
och ansvarsfördelning för patientsäkerhet vilken återfinns i Frösundas ledningssystem. Utöver 
detta regleras ansvaret i det ramavtalet med kundens kommun som Bäckebo gruppbostad 
innefattas av.  
 
Verksamhetschef tillgodoser att de rutiner och instruktioner som verksamheten kräver finns 
tillgängliga, samt att medarbetarnas har den kompetens och instruktioner som verksamheten 
kräver samt att patientsäkerheten i verksamheten upprätthålls. Verksamhetschef leder och 
organiserar arbetet inom ramen för Frösundas ledningssystem för kvalitet och övriga legala krav 
som finns på verksamheten. Fastställer lokala rutiner för hur det systematiska kvalitetsarbetet 
kontinuerligt säkerställs. Ansvarar för att följsamheten av kraven i ledningssystemet för kvalitet 
tillgodoses så att verksamheten kvalitetssäkras och utvecklas med ett kontinuerligt 
förbättringsarbete. Ansvarar för kontinuerlig uppföljning och analys av verksamhetens resultat 
för att säkerställa patientsäkerheten och patientsäkerhetsarbetet.  
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Frösundas medicinsk ansvariga sjuksköterska (MAS) ansvarar för att hälso- och sjukvården 
är av god kvalitet och att rutiner för vård och behandling är ändamålsenliga och säkra. I ansvaret 
ingår att utifrån gällande hälso- och sjukvårdslagstiftning, författningar och allmänna råd utarbeta 
rutiner, instruktioner och dokument som stöd för medarbetaren i sitt kundnära arbete och för 
verksamhetens patientsäkerhetsarbete.  

Legitimerad personal med patientansvar arbetar inom ramen för sitt uppdrag från 
verksamhetschef med att leda och tillgodose patientsäkerheten i det kundnära arbetet. Tillgodoser 
att rutiner och instruktioner i Frösundas ledningssystem följs av alla medarbetare som ingår i 
vårdarbete kring kunden. Medverkar i verksamhetens kontinuerliga och systematiska 
kvalitetsarbete och patientsäkerhetsarbete, genom att inom sitt ansvarsområde utarbeta och 
vidareutveckla lokala rutiner och arbetssätt för patientsäkerhet och kvalitet samt att delta i 
verksamhetens kvalitetsråd för fortlöpande förbättringsarbete.  

Medarbetare i verksamheten följer rutiner nämnda ovan och har utöver det 
rapporteringsskyldighet då brister i verksamheten upptäcks.  

Struktur för uppföljning/utvärdering 
Uppföljning och utvärdering sker genom vårdavvikelser, verksamhetsmöten, egenkontroll, 
patientsäkerhetsberättelse. 
Hur patientsäkerhetsarbete har bedrivits samt vilka åtgärder som 
genomförts för ökad patientsäkerhet  

Sedan 2020 anställde Frösunda Omsorg ett eget HSV-team. HSV-teamet har ansvaret för 
verksamheterna dagtid. Under 2019har Bäckebo fått en ansvarig SSK och genom att det är oftast 
samma SSK som har hälso- och sjukvårdsansvaret bidrar till ökad patientsäkerhet. Och genom att 
ansvarig SSK har god kännedom om kunderna på Bäckebo har detta ökat patientsäkerheten. 
Kväll, natt och helg är det ett externt företag som har ansvar, och detta upplever vi måste bli 
bättre och mera patientsäkert.  

 

• SSK ansvarar för delegering för läkemedel av nya medarbetare, samt förnyelse minst en 
gång per år eller oftare vid behov. Innan en medarbetare kan tillgodogöra sig sin 
läkemedelsdelegering genomförs webbutbildning på demenscentrum.se. SSK säkerställer 
att medarbetare gått utbildningen genom uppvisande av diplom, samt att de tillsammans 
genomför ett frågeformulär. När det gäller delegering så har SSK en intern fysisk 
läkemedels genomgång med medarbetare om just de mediciner som finns på boendet.  
 

• Lokalt förbättringsarbete har under 2020 visat att vi har förståelse vad som är  
vårdavvikelser.  

• . Under 2020 kom pandemin Covid.19 som är ett virus som sprid sig snabbt i samhälle 
och vi säkerställde verksamheten genom att bygga upp en coronapärm som där förvaras 
all aktuell information för att säkerställa patientsäkerheten. Det genomfördes 
handlingsplaner och riskanalyser för att säkerställa patientsäkerheten. Alla medarbetare 
har ett flertal gånger gått utbildningen basala hygienrutiner. Bäckebo hade 2 fall av 
covid19 bland kunderna. Verksamhetschefen medverka 2-3 gånger i veckan på corona 
möten där diskuterades corona läget och följde upp statistik av misstänkta och 
konstaterade fall. Skyddsutrustning köptes in och används vid nära relaterade 
arbetsmoment med kund.   

http://www.frosunda.se/
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• MAS startar 2020 med utbildar verksamhetscheferna genom att bjuda in till workshopen 
i en serie om sammanlagt fyra tillfällen där ska titta närmare på hur hälso-och sjukvård till 
personer som omfattas av insatser inom LSS eller socialpsykiatri regleras, vad är vårt 
ansvar och vilka åtgärder kan det handla om? Vad kan vi förvänta oss i framtiden? Vad 
har vi redan idag och vad behöver vi utveckla? Workshopen kommer att slutföras 2021 

 

 

Nedan utbildningar har genomförts av medarbetare under 2020  

 

Vård och omsorgsavvikelser 

Basala Hygienrutiner 

• Webbutbildning på Demenscentrum.se 

Att arbeta säkert med läkemedel 

Uppföljning genom egenkontroll 

Egenkontroll är en viktig del i Frösundas ledningssystem för kvalitetsarbete. Frösundas 
kvalitetsavdelning och MAS är ett stöd för verksamhetens patientsäkerhetsarbete och det finns en 
strukturerad mall för egenkontroll gällande hälso- och sjukvården som används för 
kvalitetsgranskning. MAS kan utifrån egenkontrollen föreslå förbättringsåtgärder inom 
hemsjukvården. Utifrån verksamhetens egenkontrollresultat ska verksamhetschef sedan tillse att 
verksamheten tillgodoser hög patientsäkerhet, har god kvalitet samt främjar kostnadseffektivitet. 
Egenkontrollen omfattar kvalitetsfrågor rörande vissa utvalda delar i den kommunala hälso- och 
sjukvården. En del frågor avser ämnesområden som regleras enligt lag och en del innehåller 
frågor som berör kundernas vård och behandling. Syftet med kvalitetsuppföljningen är att tillse; 

 

• att vårdtagarna får en god och säker vård som håller hög kvalitet 

• att rutin ”Ledning och ansvarsfördelning för kvalitet och patientsäkerhet i Frösundas 
hemsjukvård” efterlevs. 

• att lokala rutiner har upprättats för att säkra hälso- och sjukvården på verksamheten.  

 

Ytterligare egenkontroller ur Frösundas egenkontrollprogram som genomförts under 2020 som 
säkrar patientsäkerheten på verksamheten är  

• Kvalitet, kund och verksamhet 

• Basala hygienrutiner 

Samverkan för att förebygga vårdskador 
HSV-teamet samverkar tillsammans med verksamhetschef samt medarbetare på verksamheten 
för att förebygga vårdskador. Medarbetare ansvarar för att rapportera till legitimerad personal då 
försämringar i kunders hälsa uppmärksammas.  

http://www.frosunda.se/
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Sex gånger per år hålls kvalitetsråd.  I dessa forum diskuteras kvalitetsarbete övergripande i 
regionen, specifika avvikelser gås igenom samt beslut om eventuella rutinförändringar tas. 

Riskanalys 
På verksamheten genomförs arbete kring att bedöma risker och dess eventuella konsekvenser, 
genom kartläggning av situationer som skulle kunna medföra en negativ konsekvens för 
kunderna som bor på Bäckebo gruppbostad. I respektive kunds genomförandeplan finns 
riskbedömningar som följs upp minst 2 gånger/år. I den riskbedömningen görs riskanalyser på 
individnivå. När SSK bedömer görs även vårdplan. 

Informationssäkerhet 
Behörighetsstyrningen omfattar den digitala informationssäkerheten av journalsystemet. VC 
säkerställer att medarbetarnas behörigheter vid datoriserad hantering av uppgifter om kundernas 
personuppgifter, exempelvis hälsotillstånd, är korrekta. Vidare utförs logguppföljning för att 
kontrollera om någon obehörig har kommit åt kunduppgifter i patientjournalen. Denna 
logguppföljning är inte utförd under 2020, eftersom centrala rutiner för detta ännu inte utarbetats 
av Frösunda Omsorg. Detta har i sin tur lett till en brist i verksamheten, då loggkontroller inte 
kunnat utföras. Under 2021 kommer rutiner för detta utarbetas centralt från Frösunda och senare 
implementeras hos verksamhetschef.  

Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet, Avvikelser,  
Samtliga medarbetare är ansvariga att skriva avvikelser, rutin för dessa finns i Frösundas 
ledningssystem. Dessa rutiner gås igenom vid nyanställning samt upprepning vid 
verksamhetsmöten minst en gång per år.  

Vårdavvikelser tas emot av SSK som tar del och utreder och i sin tur skickar vidare till 
verksamhetschef som avslutar vårdavvikelsen.  Det är sedan MAS som tar ställning till om 
avvikelsen bedöms som en Lex Mariah eller inte. Vårdavvikelsen utreds av SSK och VC och 
hanteras sedan i grupp tillsammans med medarbetare på månatliga verksamhetsmöten.  

Hantering av klagomål och synpunkter 
Blankett för synpunkter och klagomål finns dels lättillgängliga och synliga i verksamheten, dels i 
Frösundas ledningssystem samt på hemsidan. Kunden är också informerad om möjligheten att 
vända sig till Frösundas kundombudsman eller till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO). 
Klagomål/synpunkt utreds sedan under samma förfarande som en avvikelserapportering. Under 
2020 har inga särskilda synpunkter/klagomål inkommit vad gäller läkemedel, patientsäkerheten 
eller patientsäkerhetsarbetet.  

Samverkan med patienter och närstående 
Kund och dess företrädare eller närstående erbjuds vara med att upprätta genomförandeplan 
samt vårdplan.  

Resultat 
Samtliga medarbetare i verksamheten har godkänd läkemedelsdelegering efter avslutad 
webbutbildning på demenscentrum.se. Medarbetare genomför även Frösundas interna 
webbaserade utbildningar, vilket ökat medarbetares kunskaper inom området.  

Lokalt förbättringsarbete för rapportering av avvikelser som framarbetats har bidragit till att 
kvaliteten på avvikelserna ökat samt möjligt att de bidragit till det minska antalet. Medarbetare får 

http://www.frosunda.se/
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genom lokala förbättringsarbete stöd i att avgöra vad som är en avvikelse eller inte. 
Verksamhetschef bedömer att avvikelserna är bättre skrivna, och blir lättare att utreda och 
åtgärda. Detta i sin tur leder till ökad patientsäkerhet.  

Måluppfyllelse dvs. resultat kopplat till egna mål och strategier. 
 
I egenkontroll för Basala hygienrutiner framkommer att goda hygienrutiner finns och efterlevs.  
 
Genom lokala förbättringsarbete att medarbetarna fått förståelse vad en avvikelse är. Detta har 
resulterat i minskade avvikelser 
 
Ett fortgående arbete tillsammans med medarbetare att alltid diskutera vikten och förståelse för 
rapportering av vårdavvikelser..  
 

Övergripande mål och strategier för 2021 
Arbetet kommer att fortsätta med att leda verksamheten mot en god kvalitet arbetar vi efter de 
tre uttalade kvalitetsmål: 100 % kundnöjdhet, 100 % avtalstrohet och 100% regulatorisk 
följsamhet. 

• Fortsätta att aktivt arbeta med att rapportera vårdavvikelser och följa upp dessa, att 
kontinuerligt prata om avvikelser och medicinhantering på verksamhetsmöte. 

• Fortsätta arbeta aktivt med kunders hälsa och fysisk aktivitet.   

• Att följa vårdplan och de åtgärder som är ordinerade ska utföras till 100 % 

• Att bibehålla de goda hygienrutinerna för ökad patientsäkerhet.  

• Att fortsätta säkerställer hälso- och sjukvården genom våra egenkontroller och vid behov 
snabbt åtgärda och förbättra utifrån dessa.  

• Kvalitetsråd med HSV-teamet för att följa upp vårdavvikelser. 

 

 

 

 

http://www.frosunda.se/
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1 Sammanfattning

Stångberga är ett vård- och omsorgsboende med 29 platser för personer över 65 år med somatisk 
inriktning. Verksamheten bedrivs på uppdrag av Vallentuna kommun, Stockholm stad och Täby 
kommun. Stångberga bedriver vård och omsorg inom följande lagrum: SoL och HsL .

Under året som gått har kvalitetsarbetet fokuserat på hygienrutiner, ledningssystemet samt kosten. 
Kostombudens roll har stärkts och tydliggjorts. Vi använder våra tillagningskök så att de boende kan 
känna matlukten, vi bakar ofta och firar högtider tillsammans.

Vi har utsett två kvalitetsombud, kostombud, miljöombud samt palliativa ombud

 Vi drabbades av en pandemi i mars 2020vilket ledde till uppdatering av basala hygienrutiner och 
noggran följsamhet till FHM rekommendationer. 

Under 2021 ska vi utveckla kontakmannaskapet och aktiviteterna. 

.



2 Inledning
Bräcke diakonis vision, att skapa ett medmänskligare samhälle, bygger på att det varje dag skapas 
värden mellan människor som har behov av vård, stöd och omsorg och människor som ger vård, stöd 
och omsorg. Det är i detta möte som vården och omsorgen utvecklas eftersom det där finns kunskaper 
om problem och hur de kan lösas. Ett framgångsrikt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete kräver en 
kultur där man vågar och får ifrågasätta befintliga arbetssätt, där man lär av fel och brister och där 
man utvecklar kompetens och kapacitet för systematiskt förbättringsarbete i organisationen.

Denna berättelse utgår från Socialstyrelsens föreskrift om ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)1 samt patientsäkerhetslag 2010:6592, hälso- och sjukvårdslag 2017:30 
(HSL)3 och socialtjänstlag 2001:453 (SoL)4 samt SKR:s mall för patientsäkerhetsberättelser5. Den 
beskriver vårt samlade kvalitets- och patientsäkerhetsarbete som fokuserar på att skapa god vård och 
omsorg med hög säkerhet för dem vi finns till för.

Stångberga är ett vård- och omsorgsboende med 29 platser för personer över 65 år med somatisk 
inriktning. Verksamheten bedrivs på uppdrag av Vallentuna kommun, Stockholm stad och Täby 
kommun. Stångberga bedriver vård och omsorg inom följande lagrum: SoL och HsL 

De personer som bor i verksamheten har biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen (SoL).

En trygg och säker Hälso-och sjukvård erhålls genom systematiskt kvalitetsarbete i hälso-och 
sjukvården enligt hälso-och sjukvårdslagen (HSL). 

Inom verksamheten finns tillgång till följande professioner och roller: verksamhetschef, sjuksköterska, 
undersköterska, palliativt ombud, arbetsterapeut, fysioterapeut, medicinsk fotvård, och medicinskt 
ansvarig sjuksköterska.

Vi samverkar med läkarorganisationen Capio/Legevisseten. VårdLiljan tillhandahåller sedan 1 maj  
sjuksköterska på jourtid. Detta på grund av att Capio/Legevisitten lämnade sin hospice verksamhet.

1 SOSFS 2011:9
2 SFS 2010:659
3 SFS 2017:30
4 SFS 2001:453
5 SKR Patientsäkerhetsberättelse

https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/foreskrifter-och-allmanna-rad/konsoliderade-foreskrifter/20119-om-ledningssystem-for-systematiskt-kvalitetsarbete/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-659
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag-201730_sfs-2017-30
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453
https://skr.se/halsasjukvard/patientsakerhet/systematisktpatientsakerhetsarbete/patientsakerhetsberattelse.988.html


3  Strategier och fokusområden
Vi drabbades av en pandemi i mars månad 2020 som gjorde att vi fick lära och tänka om i våra 
arbetssätt. Vi fick lägga stor vikt vid basala hygienrutiner, såsom kohortvård där vi skapade lokala 
rutiner utifrån gällande restriktioner.

I början av året låg vår fokus på att försöka kartlägga den enskildes behov avseende aktivitet, kost och 
annan personlig omsorg, men pga. pandemin har gemensamma aktiviteter varit inställda, i ett försök 
att ändå tillgodose våra boendes behov av aktiviteter har dessa i den mån det gått skett utomhus samt 
avdelningsvis.

Vi har arbetat för att stärka och tydliggöra kontaktmannens roll och har lagt tyngd på att den boende 
delaktig i upprättandet av genomförandeplanen. 

Arbetet mot hög kvalitet och patientsäkerhet sker utifrån ett processorienterat arbetssätt, där vi aktivt 
arbetar utifrån individens behov. 

Medarbetare och chefer har en samsyn, lär av varandra, tänker nytt och delar med sig av goda 
erfarenheter och skapar på detta sätt en lärande organisation genom kunskapsutveckling.

För att uppnå en god kvalitet arbetar vi kontinuerligt med att förbygga fel och brister och hanterar 
avvikelser systematiskt för att skapa lärande. 

Bräcke diakonis kvalitetsarbete styrs med hjälp av ett processorienterat ledningssystem där roller och 
ansvar samt rutiner och metoder för processerna finns beskrivna. Ledningssystemet används för att 
utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. 

Med utgångspunkt i förra årets kvalitetsberättelse fokuserade vårt kvalitetsarbete under 2020 på 
följande områden:

Att samtliga medarbetare kommer in i datorerna och arbetar aktivt med avvikelser och dokumen-

tation.

Att alla medarbetare ska känna till kontaktmannens roll.

Att förstärka kostombudets roll, och arbeta aktivt med högtider och boendes födelsedagar.

Vi har arbetat för att stärka och tydliggöra kontaktmannens roll och har lagt tyngd på att den boende 
delaktig i upprättandet av genomförandeplanen.

Kostombudens roll har stärkts och tydliggjorts. Vi använder våra tillagningskök så att de boende kan 
känna matlukten, vi bakar ofta och firar högtider tillsammans.

Vi har utsett två kvalitetsombud, kostombud, miljöombud samt palliativa ombud.



4 Organisation och ansvar

4.1 Bräcke diakoni
Styrelsen för Bräcke diakoni har det övergripande ansvaret som huvudman. Styrelsen utser Direktor 
som tillsammans med ledningsgruppen har det operativa ansvaret för hela organisationen. 
Ledningsgruppen består av direktor, driftchef, ekonomichef, HR-chef, utvecklingschef och 
fastighetschef samt två välfärdsstrateger. Driften rörande vård och omsorg är i sin tur uppdelad i sex 
driftområden: Barn och Ungdom, Psykiatri och Daglig verksamhet, Äldreomsorg Mälardalen, 
Äldreomsorg Götaland, Rehabilitering samt Hälsa och Vård.

Bräcke diakoni bedriver verksamheter inom bl.a. följande lagrum: Lag (1993:387) om stöd och service 
till vissa funktionshindrade (LSS)6, HSL, Skollagen (2010:800)7 och SoL. Alla verksamhetschefer utses av 
ledningen. I de fall där man bedriver verksamhet enligt HSL utses verksamhetschefen av Direktor som 
företrädare för vårdgivaren. Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för att säkra och 
utveckla verksamhetens kvalitet och kostnadseffektivitet samt för att skapa förutsättningar för god 
patientsäkerhet.

Bräcke diakonis kvalitetsavdelning stödjer verksamheterna i riskanalyser, egenkontroll, 
omvärldsbevakning, hanteringen av avvikelser samt i analys och uppföljning. Den främjar lärande och 
utveckling genom att bygga kompetens och kapacitet för ett systematiskt och uthålligt 
utvecklingsarbete i hela organisationen. Kvalitetsavdelningen består av medicinskt ansvarig 
sjuksköterska (MAS), medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR), socialt ansvarig samordnare (SAS), 
medicinsk rådgivare, verksamhetsutvecklare och forskare. Det finns en bred yrkeskompetens inom 
gruppen med bl.a. leg sjuksköterska, leg läkare, leg sjukgymnast, socionom samt forskningskompetens 
inom systematiskt förbättringsarbete, ledarskap och civilsamhällesfrågor. Kvalitetsavdelningen leds av 
utvecklingschefen som ingår i Bräcke diakonis ledningsgrupp.

I varje verksamhet finns minst ett kvalitetsombud som stödjer verksamhetschefen i att analysera 
resultat, leda förbättringsarbeten eller utreda och följa upp avvikelser. Kvalitetsombuden koordineras 
av kvalitetsavdelningen och stöds genom gemensamma träffar, erfarenhetsutbyte och 
kompetensutveckling. I verksamheter som bedriver hälso- och sjukvård följer legitimerad hälso- och 
sjukvårdspersonal kontinuerligt upp det dagliga omvårdnadsarbetet. Legitimerad personal ansvarar 
här för att utföra riskbedömningar och genomföra nödvändiga insatser för respektive patient eller 
brukare. De ansvarar också för att omvårdnadsåtgärder utförs och måluppfyllelse fortlöpande 
utvärderas och dokumenteras.

6 SFS 1993:387
7 SFS 2010:800

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1993387-om-stod-och-service-till-vissa_sfs-1993-387
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800


Varje medarbetare har ett ansvar för att verksamheten håller god kvalitet genom att bland annat delta 
i det systematiska förbättringsarbetet och arbeta i enlighet med de mål, riktlinjer och lagar som styr 
verksamheten.

4.2 Stångberga
Verksamhetschefen representerar vårdgivaren inom sitt verksamhetsområde och ansvarar för ledning 
av verksamhetens organisation så att den tillgodoser uppdragsgivarens krav och tillhandahåller hög 
kvalitet i omsorgsarbetet. 

Verksamhetschefen ansvarar för att personalen har rätt kompetens, inventerar utbildningsbehov och 
ansvarar för att lagar, författningar, riktlinjer samt att vid behov komplettera gemensamma riktlinjer 
med lokala rutiner efter verksamhetens behov.
Verksamhetschef har ansvar att leda, följa upp, analysera och utveckla verksamheten. 
Omvårdnadspersonalen skall delta i det systematiska kvalitetsarbetet genom att följa rutiner och 
instruktioner i det dagliga arbetet för att bidra till de boendes säkerhet samt att aktivt bidra till 
kvalitetsutveckling inom verksamheten. Alla medarbetare är skyldiga att rapportera avvikelser och 
risker, som kan medföra vårdskada samt delta i uppföljning, mål och resultat.

5 Systematiskt förbättringsarbete
Bräcke diakoni bedriver ett systematiskt förbättringsarbete i enlighet med föreskriften om 
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) med syftet att säkra och utveckla 
verksamhetens kvalitet och patientsäkerhet. Förbättringsarbetet består av att analysera och förebygga 
risker (riskanalys), analysera verksamhetens resultat över tid samt i förhållande till andra aktörers 
resultat eller synpunkter (egenkontroll) samt att analysera, synliggöra och lära av fel och brister i 
verksamheten (avvikelser). Riskanalys, egenkontroll och avvikelser bildar strukturen för vårt 
systematiska kvalitets- och patientsäkerhetsarbete och är återkommande delar av ledningens arbete 
på olika nivåer. 

Vi bedriver också ett eget kompetensutvecklingsprogram för systematiskt kvalitetsarbete som kallas 
Förbättringskraft. Utgångspunkten för detta arbete är att välfärdens värdeskapande sker i mötet 
mellan den som har behov av och den som ger utbildning, vård, omsorg eller stöd. På detta sätt tar vi 
vara på alla medarbetares kompetens och engagemang och skapar stolthet och glädje över 
förbättringar för de som vi finns till för. Förbättringskraft har utvecklats i nära samarbete med vår 
branschorganisation Famna och bygger på erfarenheter och forskning om hur de bästa vård- och 
omsorgsaktörerna har uppnått sina resultat. 

I Förbättringskraft jobbar tvärprofessionella team med förbättringsarbeten som utgår från behoven 
hos dem som verksamheterna finns till för: barn, brukare, patienter, boende, elever, deltagare eller 
gäster. Under programmet lär sig teamen att identifiera förbättringsbehov, sätta mål, ta fram 



mätningar och testa förbättringsidéerna i verksamheten. Varje förbättringsteam har en coach som har 
till uppgift att leda teamet genom förbättringsprocessen. Upplägget utgår från Dartmouth 
Microsystem Improvement Curriculum8. Under de senaste åren har över 500 medarbetare och chefer 
inom Bräcke diakoni deltagit i Förbättringskraft. Det finns ett 120-tal förbättringscoacher med 
erfarenhet av att leda utvecklingsprojekt som leder till mätbara förbättringar. Inom ramen för 
Förbättringskraft har vi också ett nära forskningssamarbete med The Jönköping Academy for 
Improvement of Health and Welfare vid Jönköping University (ledarskap för innovationer), Ersta 
Sköndal Bräcke Högskola (samskapande) och Göteborgs Universitet (evidensbasering). 

Under 2020 har vi fortsatt vårt arbete mot en mer tillitsbaserad styrning. På övergripande nivå följer 
vi upp ramar och allmänna krav. Samtidigt identifierar verksamheterna relevanta indikatorer och sätter 
mål på lokal nivå. Syftet är att kunna följa måluppfyllelsen på aggregerad nivå för att kunna anpassa 
stöd för utveckling. Vi har under 2020 också utökat arbetet kring de lokala kvalitetsmålen (se kapitel 
15) genom att varje verksamhet fokuserar på SMARTa mål liksom utformar en tidssatt handlingsplan 
med ansvarsfördelning för genomförandet av aktiviteter.

6 Riskanalyser
Bräcke diakonis systematiska kvalitets- och patientsäkerhetsarbete bygger på att synliggöra eventuella 
brister i organisationen för att stimulera och främja lärande och för att undvika fel i framtiden. Detta 
innebär att vi aktivt jobbar för att uppmuntra alla medarbetare att bidra med att skapa transparens 
samtidigt som det förebyggande arbetet stärks genom riskanalyser på olika nivåer i organisationen.

Ledningsgruppen analyserar och följer upp risker på strategisk nivå samtidigt som medarbetare i 
vardagen gör övergripande riskanalyser gemensamt på verksamhetsnivå liksom individuella 
riskbedömningar tillsammans med barn, föräldrar, patienter och brukare. På detta sätt skapar Bräcke 
diakoni en kultur där risker hanteras och där kunskapen om dessa bidrar till att skapa säkrare 
utbildning, vård och omsorg.

Arbetet med riskanalyser hanteras enligt vedertagna arbetssätt och förankrade rutiner och genomförs 
särskilt i situationer såsom upprepade mindre allvarliga avvikelser, vid införande av ny teknik, nya 
metoder och arbetssätt eller vid organisationsförändringar.

8 Nelson et al. 2007. Quality by design. 

https://www.adlibris.com/se/bok/quality-by-design-a-clinical-microsystems-approach-9780787978983


6.1 Riskanalyser på verksamhets- och individnivå
Samtliga verksamheter inom äldreomsorgen använder sig utav riktade riskanalyser för att identifiera 
och analysera risker på individnivå för att därigenom förebygga att allvarliga händelser och skador 
inträffar. Inom ramen för Senior alert registreras och bedöms risker rörande trycksår, fall, undernäring, 
munhälsa, och vid behov blåsdysfunktion två gånger per år samt vid behov ur HSL- och SoL-perspektiv. 
Munhälsa bedöms i verksamheten med hjälp av instrument i våra journalsystem och även tandvården 
erbjuder munhälsobedömningar och ger rekommendationer och åtgärdar vid behov. Riskbedömningar 
görs även för att undvika att en person ofrivilligt avviker ifrån ett boende samt för att identifiera och 
förebygga hot- och våldssituationer. BPSD-registret används för att stödja ett personcentrerat 
bemötande hos personer med beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom. Fördjupad 
läkemedelsgenomgång görs årligen samt vid behov. Riskanalyserna kan leda till nya arbetssätt, rutiner 
och/eller utbildning. Exempelvis kan byte av sittplats under måltiderna ske för någon boende, särskild 
nattbelysning kan installeras i lägenheterna eller särskilt porslin kan användas på grund av t.ex. nedsatt 
syn, kognitiv svikt eller annan funktionsnedsättning.

På Stångberga arbetar vi systematiskt med riskanalyser. Vi tar upp övergripande risker på 
verksamhetsnivå löpande. När ny boende flyttar in tar man upp riskerna på individnivå, och dessa följs 
upp och uppdateras vid behov.

7 Egenkontroll

7.1 Kvalitetsdialog
Som ett stöd i verksamheternas systematiska kvalitetsarbete följer kvalitetsavdelningen upp mål och 
strategier från förra årets kvalitetsberättelse i en kvalitetsdialog som genomförs under september 
varje år. Dialogen utgår från ledningssystemföreskriften (SOSFS 2011:9) och går genom hur 
verksamheten arbetar med det systematiska kvalitetsarbetet. Den tar upp frågor kring verksamhetens 
struktur, process och resultat utifrån sex olika teman: styrdokument och ledningssystem, riskanalyser, 
avvikelser, egenkontroll, kunskap och kompetens och samverkan. I kvalitetsdialogen deltar t.ex. MAS, 
MAR eller SAS samt verksamhetschef, kvalitetsombud och andra medarbetare från verksamheten. 
Verksamhetens kvalitetsmognad bedöms utifrån en 3-gradig skala gemensamt i dialogen. 
Dokumentationen av dialogen och skattningarna ligger till grund för verksamhetens kvalitetsberättelse 
och planeringen av åtgärder under kommande år. Kvalitetsavdelningen återkopplar sina observationer 
till områdesledningen för att skapa strategiska förutsättningar för kvalitetsutvecklingen. På detta sätt 
skapas en struktur för en ständigt pågående dialog kring det systematiska kvalitetsarbetet, se Figur 1.



Figur 1. Kvalitetsårshjulet

7.2 Lokal egenkontroll
Förutom via kvalitetsdialogen granskar varje verksamhet sig själv genom lokala egenkontroller för att 
följa hur det egna kvalitetsarbetet utvecklas. På Stångberga består den lokala egenkontrollen av:

 Verksamheten har ett lokalt egenkontrollprogram som följer årshjulet. Vem som ansvarar för vilka 
egenkontroller finns synligt presenterade i årshjulet. 

Verksamhetschefen har övergripande ansvaret för att alla egenkontroller följs. Det finns en väl 
utarbetad mall där vi systematiskt kan se resultat, åtgärder och utvärderingen av egenkontrollerna. 

7.3 Externa revisioner
Av de externa revisioner som gjorts på Bräcke diakoni under året har Stångberga granskats eller 
reviderats av:

Endast Vallentuna kommun har gjort revision, alla andra revisioner uteblivit till följd av pandemin.

7.4 Nationella och regionala undersökningar
Inget resultat presenterades från öppna jämförelser på grund av för låg svarsfrekvens.



8 Avvikelsehantering

8.1 Avvikelser
På Bräcke diakoni hanteras och analyseras alla identifierade risker, fel och brister, inkomna klagomål 
och synpunkter som avvikelser. Avvikelser är en viktig källa för att identifiera förbättringsbehov i 
verksamheten och vi jobbar löpande med att skapa en säkerhetskultur där man tillsammans pratar 
om, analyserar och förebygger avvikelser. Alla medarbetare får information om rutiner för 
avvikelsehantering och rapporterar både HSL- och SoL avvikelser elektroniskt i Bräcke diakonis 
avvikelsesystem. 

All personal har en skyldighet att rapportera avvikelser till närmaste chef och direkt åtgärda en 
händelse och/eller risk. Alla avvikelser graderas och vid allvarliga händelser och avvikelser diskuterar 
verksamhetschefen lämplig hantering av ärendet med kvalitetsavdelningen. Verksamhetschef 
ansvarar för att utredningen sker genom en systematisk analys av bakomliggande orsaker. Varje 
verksamhet åtgärdar och följer upp avvikelser i syfte att dra lärdom av det som skett och för att kunna 
vidta förebyggande insatser för att förhindra upprepning.

Tillsammans med verksamhetschef har Bräcke diakonis MAS, MAR och SAS en central roll i hantering 
av avvikelserna Både SoL- och HSL-avvikelser rapporteras i ett gemensamt avvikelsesystem, DF 
Respons, vilket har medfört ett bra stöd för att fånga avvikelser och skapa effektivare processer för att 
utreda, följa upp och analysera dessa, vilket skapar lärande, förbättrar kvaliteten och stärker 
patientsäkerheten.

8.1.1 Lex Maria 
Risk för vårdskada samt inträffad vårdskada rapporteras direkt till kvalitetsavdelningen. MAR, MAS 
och/eller medicinsk rådgivare genomför en internutredning som vid vårdskada/risk för vårdskada 
anmäls till inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt bestämmelserna om lex Maria. Information 
om anmälan ges även till beställande myndighet samt till patienten.

8.1.2 Lex Sarah
Missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden rapporteras direkt till kvalitetsavdelningen 
där SAS ansvarar för att genomföra en internutredning av vad som hänt, varför och vad vi behöver 
göra för att förhindra att det händer på nytt. Vid allvarligt missförhållande/ påtaglig risk för allvarligt 
missförhållande anmäls även händelsen till inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt 
bestämmelserna om lex Sarah. Information om anmälan ges även till beställande myndighet.

Avvikelser dokumenteras och utreds i DF Respons som är Bräcke diakonis avvikelsesystem. Avvikelser 
tas upp på APT samt vid behov individuellt.



8.2  Klagomål och synpunkter
Externa klagomål och synpunkter från patienter, gäster eller närstående är en självklar del av vår 
avvikelsehantering och en viktig källa för förbättringar.  Synpunkter och klagomål kan framföras på 
följande sätt:

 Blanketten ”Välkommen att tycka till! Säg vad du tycker” finns tillgänglig i samtliga 
verksamheter

 Den enskilde pratar direkt med personalen
 Den enskilde framför synpunkter via brev, mail eller sms.
 Via hemsidan med länk till formuläret Tyck till

Information om möjligheterna att framföra synpunkter ges vid första mötet med den enskilde och 
dennes närstående. Verksamhetscheferna återkopplar ärenden till anmälaren muntligt/skriftligt enligt 
lag (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården9. Verksamhetschefen ansvarar även 
för fortsatta kontakter med den som framfört synpunkter om hen inte är nöjd med svaret eller 
vidtagen åtgärd.

9 Medarbetarnas delaktighet
Alla medarbetare bidrar aktivt med att hela tiden anpassa verksamheten till behoven hos dem vi finns 
till för. Bräcke diakoni har genom sin lednings- och kvalitetsorganisation skapat en ändamålsenlig och 
fungerande struktur för att tidigt fånga upp förbättringsbehov i verksamheten samt upptäcka, 
rapportera och åtgärda fel och brister.

Som en del i att utveckla en levande förbättrings- och säkerhetskultur erbjuder Bräcke diakoni 
omfattande kompetensutvecklingsinsatser:

 Introduktionsutbildningen för alla nya medarbetare förmedlar kunskap om Bräcke diakonis 
historia, värdegrund, ledningssystem, lagstiftning samt avvikelsehantering mm. 

 Introduktionsutbildning för nya chefer som särskilt tar upp frågor kring ledningssystem, 
lagstiftning och informationssäkerhet. 

 Förbättringskraft är Bräcke diakonis eget kompetensutvecklingsprogram för systematiskt 
förbättringsarbete. Medarbetare utvecklar under ett halvår sina färdigheter i att analysera 
förbättringsbehov, sätta mål, använda mätningar och sprida resultat. 

 Under våren 2020 har Förbättringskraft haft fokus på samskapande, i syfte att lyfta betydelsen 
av att personal tillsammans med de vi finns till för planerar för och arbetar med förbättringar 

9 SFS 2017:372

http://www.brackediakoni.se/tyck-till
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2017372-om-stod-vid-klagomal-mot-halso-_sfs-2017-372


för ökad kvalitet, delaktighet och effektivitet. Under hösten 2020 har extra fokus varit på att 
stärka teamens kunskapssökande för ökad evidensbasering.   

Utöver dessa allmänna insatser har våra medarbetare deltagit i följande satsningar:

Kosten, kontaktmannaskap, palliation ABC. Kvalitetsombuden har kontinuerligt följt upp och 
informerat/visat sina kollegor vad som gäller vid kohortvård till följd av den rådande pandemin.

Palliationen har skett genom Bräckes utbildning, den låg nere första halvåret, men sen har vi 
återupptagit utbildningen.

Kohortvården har vi varje dag pratat om och instruerat hur man ska ta på skyddsutrustning, detta gör 
vi fortfarande om det är aktuellt.

Kontaktmannaskapet gås igenom kontinuerligt, det har varit personalombyten och då aktualiseras det 
igen.

Kostombuden har haft diskussioner med kollegor hur man tillhandahåller/iordningställer maten och 
förvaring av matvaror.

10  Samverkan

10.1 Samverkan med andra vårdgivare/omsorgsgivare
Vården och omsorgen är ett komplext system med olika aktörer t.ex. i en huvudmannaroll som 
myndighet eller vårdgivare eller som profession i mötet med patienter, brukare och deras närstående. 
Många brister i vården och omsorgen beror på övergångarna mellan olika aktörer, professioner eller 
enskilda personer som leder till glapp där det krävs att alla aktörer tar ett ansvar som sträcker sig 
utöver sina egna verksamhetsgränser. För Bräcke diakoni är en sammanhållen vård och omsorg en 
viktig målsättning och vi tar vår roll som idéburen aktör i detta system på största allvar.

Bräcke diakoni deltar t.ex. i vårdplaneringen för den enskilde i övergången mellan olika vård- och 
omsorgsaktörer, eller för barn med funktionshinder som rör sig mellan boenden, skola och det egna 
hemmet. Andra samverkanspartner kan vara Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommuner, 
assistansbolag, hemhabiliteringar, regionhabilitering, brukarstödcenter, apotek m.fl. Dessutom 
förekommer övergripande samverkan med brukar- och patientorganisationer.

Vårt arbete utgår från en personcentrerad vård och omsorg där vi strävar efter att synliggöra hela 
personen och prioriterar tillgodoseende av andliga, existentiella, sociala och psykiska behov i lika hög 
utsträckning som fysiska behov. 



10.2 Samverkan med brukare och närstående
Samverkan med närstående sker på individuell basis efter önskemål och överenskommelser.

10.3 Samverkan med andra samhällsaktörer
Bräcke diakoni har som nationell idéburen aktör en bred samverkan med många olika organisationer. 
Vi har bl.a. genom Famna (Riksorganisation för idéburen vård och social omsorg) varit involverade i 
flera nationella utvecklingsprocesser som t.ex. Öppna Jämförelser, Nationell eHälsa, utredningen om 
en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen, Tillitsdelegationen och ett flertal andra offentliga 
utredningar. Kvalitetsavdelningens medarbetare är representerade i Riksföreningen för socialt 
ansvariga samordnare (SAS), det nationella MAR-nätverket (medicinskt ansvariga för rehabilitering) 
och ingår i programråd för Vitalis och den nationella Utvecklingskonferensen. Bräcke diakoni ingår som 
en av 6 testbäddar i SKRs nationella projekt om införande av Patientkontrakt. Bräcke diakoni bidrar 
där med att utveckla arbetssätt för att öka samskapande med dem vi finns till för genom att använda 
förbättringskunskap som metod. Under 2020 deltar Bräcke diakoni i ett nationellt pilotprojekt för att 
stärka och stödja patientsäkerhetsarbetet för kommunal vård och omsorg. Projektet leds av SKR och 
har sin utgångspunkt i Socialstyrelsens nationella handlingsplan för ökad patientsäkerhet 2020-2024. 
Både på övergripande nivå samt i tre verksamheter har ett kartläggningsverktyg för ökad 
patientsäkerhet testats och handlingsplaner har utarbetats i syfte att förebygga att vårdskador. Vidare 
koordinerade Bräcke diakoni ett Vinnova finansierat innovationsprojekt i samarbete med 
CancerRehabFonden, Nätverket mot gyncancer, Hjärntumörföreningen samt Dreamler AB i ett projekt 
om en nationell plattform för stöd till cancerdrabbade. 

Internationellt finns Bräcke diakoni representerad i den europeiska paraplyorganisationen 
Eurodiaconia och i ett nordiskt nätverk kring palliativ vård. Utvecklingschefen har tidigare ansvarat för 
seminarier på International Forum on Quality and Safety in Healthcare som arrangeras av Institute for 
Healthcare Improvement (IHI) och British Medical Journal (BMJ).

Samverkan sker månadsvis med kommunens MAS och andra privata aktörer,  Attendo, A&O Omsorg, 
via teams. Under normala omständigheter också med Öseby Garn Församling.

10.4 Forskningssamverkan
Målsättningen med Bräcke diakonis arbete med forskning är att det ska bidra till att vi bättre ska kunna 
verka för ett medmänskligare samhälle och skapa värde för dem som vi finns till för. Som hjälp i detta 
har vi en forskningsstrategi som fokuserar på tre forskningsområden med inriktning mot idéburen 
välfärd:

 Värdeskapande mellan dem vi är till för och medarbetare
 Organisering och ledning av idéburna organisationer
 Samverkan och relationer i välfärden



Bräcke diakonis delägarskap i Ersta Sköndal Bräcke Högskola skapar en närhet till forskning och 
utbildning inom vård- och socialvetenskap med konkreta forskningssamarbeten och möjlighet till 
verksamhetsförlagd utbildning för studenter. Inom ramen för detta samarbete har vi utvecklat ett 
koncept för ett akademiskt äldreboende. Syftet med ett akademiskt boende är att förbättra samverkan 
mellan forskning, utbildning och utveckling inom vården och omsorgen. Det övergripande målet är att 
skapa hållbara strukturer och stöd för forskare, studenter och vård- och omsorgspersonal för att 
samverka med varandra. Det är vår målsättning att inkludera den enskilde personen eller dess 
närstående i forskning, utveckling och utbildning. Modellen för denna samverkan är inte begränsad till 
äldreomsorgen och kommer att kunna överföras även till andra verksamhetsområden. Bräcke diakoni 
har under 2020 även haft ett samarbete med Betaniastiftelsen kring utbildning i palliativ vård och ett 
samarbete med Ersta Sköndal Bräcke Högskola för forskning på utbildningsinsatsen. 

Bräcke diakoni har ett omfattande forskningssamarbete med ett flertal universitet och högskolor i 
Sverige. Forskningsfrågorna kretsar kring personcentrerad vård och omsorg, samskapande, 
innovationer, idéburet offentligt partnerskap (IOP), tillitsbaserad styrning samt evidensbaserad 
praktik. Sedan 2018 arrangerar Bräcke diakonis en årlig Kunskapsarena för att främja samverkan 
mellan forskare och praktiker/kliniker. Under 2020 har konferensen handlat om samskapande, 
evidensbasering och kunskapsimplementering inom vård och social omsorg och i programmet deltog 
forskare, företrädare för Folkhälsomyndigheten samt fem förbättringsteam från Förbättringskraft.  

11 Kvalitetsarbete under coronapandemin
Coronapandemin var oväntad och har krävt ständiga, snabba omställningar där organisationens 
styrning, beslutsfattande, roller och ansvar har satts på prov.

Tidigt i pandemin tillsattes ett krisledningsteam bestående av direktor, driftchef (läkare), 
utvecklingschef, MAS, HR-chef, ekonomichef, kommunikatör och krissamordnare (diakon) som 
tillsammans har drivit och samordnat smittskyddsarbetet. Omvärldsbevakning på internationell, 
nationell, regional och lokal nivå tillsammans med riskanalyser på organisations-, verksamhets- och 
individnivå utgjorde grunden för en mängd åtgärder för att säkra hög kvalitet och patientsäkerhet samt 
förhindra smittspridning. Ett tätt samarbete mellan krisledningsteam och stödfunktioner har resulterat 
i god kommunikation till verksamheterna och medarbetarna. 

Krisledningsteamet har organiserat kontinuerligt stöd och uppföljning till verksamheterna i basala 
hygienrutiner, i smittskyddsfrågor och träning i att använda skyddsutrustning. En del i stödet är 
förenklad och anpassad information om basala hygienrutiner och skyddsutrustning i fickformat. Vidare 
har lokala, tydliga kommunikationsplaner och handlingsplaner vid misstanke eller vid verifierad smitta 
av covid-19 tagits fram i samarbete med verksamheterna. Varje verksamhets lokala kvalitetsombud 
har fått ett särskilt uppdrag som informationsspridare inom sin verksamhet. Medarbetarna har via 



Intranätet tillgång till uppdaterad information kring covid-19 och i ledningssystemet är information, 
rutiner, riskanalyser, egenkontroller och länkar som rör covid-19 samlad. Avvikelser och 
egenkontroller såsom hygienkulturmätning utgör uppföljning och bas för fortsatta förbättringar. 

 Krisledningsteamets förebyggande arbete har även inkluderat simulering av olika tänkbara 
sjukdomsscenarior av personal och behov av kohortvård för att underlätta planering och bemanning 
av extra personal. Dessutom har ett stort arbete lagts ner på att säkra god tillgång till skyddsutrustning 
med rätt kvalitet. Genom regelbunden inventering i alla verksamheter och en centralt styrd process 
för inköp och distribution har vi lyckats säkerställa att det har funnits rätt skyddsutrustning på plats i 
varje verksamhet. 

En snabb digitalisering genomfördes under våren. Möten hålls nuförtiden digitalt i mycket större 
omfattning inom hela organisationen. Användandet av läsplattor mellan brukare och närstående men 
också mellan sjuksköterskor, läkare och omvårdnadspersonal internt har underlättat kommunikation 
lokalt i verksamheterna. Webinarier riktat till personal och chefer har varit ett sätt att sprida ny 
information samt fånga upp och hantera frågor och eventuell oro medan digital 
introduktionsutbildning har tagits fram till nya medarbetare.

Sammanfattningsvis präglas vårt kvalitetsarbete under pandemin av såväl systematik som en hög grad 
av flexibilitet. Ny kunskap inhämtas och implementeras kontinuerligt. Det finns en tydlig 
kommunikation med utgångspunkt i de nationella rekommendationerna med en anpassning till lokala 
förutsättningar efter genomförda riskanalyser. Implementeringen av nya arbetssätt och förändringen 
av situationen följs upp genom löpande avstämning i krisledning, driftledning och operativa 
arbetsgrupper (smittskydd, skyddsutrustning, bemanning, kommunikation) och en tät kontakt mellan 
dessa och de lokala ledningsteamen. 

Under 2020 har vi på de 39 enheter där vi har stadigvarande ansvar för dem vi finns till för genomfört 
538 provtagningar på boende, brukare eller deltagare (tabell 1). I snitt har därmed 14 provtagningar 
skett per enhet, på grund av symptom eller smittspårning. Totalt var 76 prover positiva och av de med 
bekräftad covid-19 har 64 personer tillfrisknat medan 13 brukare på särskilt boende har avlidit. Ingen 
har avlidit i de andra verksamheterna.

Tabell 1. Sammanställning av antal provtagningar, positiva fall, tillfrisknade och avlidna med covid-19 under 
2020 i Bräcke diakoni.

Verksamhet Enheter Provtagningar Positiva Tillfrisknade Avlidna
Daglig/Dagverksamhet 5 10 2 2
Hemtjänst 3 86 8 8
LSS Boende 17 61 8 8
SoL Boende 3 25 1 1



Äldreboende 11 356 57 45 13
Summa 39 538 76 64 13

Bräcke diakonis arbete med att hantera pandemin blev under våren lyft som gott exempel av 
Socialstyrelsen och Regeringskansliet. Även om andra vågen under hösten slog hårdare mot våra 
verksamheter så har andelen avlidna varit lägre än i liknande verksamheter i Sverige. På våra 
äldreboenden har 21% av brukarna med konstaterad covid-19 avlidit, i Sverige är andelen avlidna med 
covid-19 i åldern 70+ på särskilda boenden 31%10. Inom hemtjänst har 22% av brukarna i åldern 70+ 
med konstaterad covid-19 avlidit i Sverige, medan inga av våra hemtjänstkunder har avlidit i 
sjukdomen.

12 Mångfald, genusperspektiv och jämställdhetsarbete
Bräcke diakonis värdegrund och vår vision går hand i hand med grundtanken om jämställdhet och allas 
lika värde. Vår utgångspunkt är att jämställdhet, precis som kvalitet i ett större perspektiv, skapas i 
mötet mellan människor. Jämställdhets- och mångfaldsarbetet på Bräcke diakoni innefattar alla som 
verkar inom vår organisation - var och en har ansvar för sina attityder, handlingar och bemötande. Vi 
arbetar ständigt med att utveckla och stärka medvetenheten om olika människors grundläggande 
rättigheter.

För Bräcke diakoni är jämställdhet mer än enbart män och kvinnors lika värde – med jämställdhet och 
mångfald menar vi att alla människor har lika värde oavsett kön, könsöverskridande identitet eller 
uttryck, sexuell läggning, ålder, etniskt eller socialt ursprung, religion eller annan trosuppfattning, 
politisk uppfattning eller funktionsnedsättning. Genus är för oss ett begrepp som visar på de sociala 
och kulturella villkor som formar kvinnors och mäns möjligheter och påverkar deras agerande.

Vårt fokus ligger alltid på att se individen och att bemöta var och en utifrån individuella behov och 
önskemål – i detta arbete är jämställdhet och genusperspektivet en viktig aspekt för oss.

För att säkerställa jämställdhet ur ett brukarperspektiv arbetar vi med:

 Utbildningssatsningar – regelbundet och på alla nivåer
 Jämställdhet och mångfald är en del av den introduktionsutbildning som nyanställda deltar i
 Regelbunden dialog och reflektion i vardagen och på APT 
 Minst ett APT per år med tema jämställdhet och mångfald

10 Socialstyrelsen, data över antal bekräftade fall och avlidna med covid-19 i åldersgruppen 70 eller mer, fram 
t.o.m. 2021-01-25 

https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/statistik/statistik-om-covid-19/statistik-om-covid-19-bland-aldre-efter-boendeform/
https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/statistik/statistik-om-covid-19/statistik-om-covid-19-bland-aldre-efter-boendeform/


 En del av medarbetarsamtalet

För Bräcke diakoni är det viktigt att ledningen är drivande och förstår varför jämställdhet och mångfald 
är en strategisk fråga. Det är också viktigt att alla i verksamheten känner till vår värdegrund och 
kopplingen till jämställdhet, och vikten av att ha med detta perspektiv i alla möten och situationer.

Genom att samtliga medarbetare har kompetens och erfarenhet inom området, och fortlöpande 
kompetensutvecklas, säkerställer vi en verksamhet med ett jämställt perspektiv där individens behov 
och önskemål alltid är utgångspunkten.

13 Miljöarbete
Bräcke diakoni är miljödiplomerad sedan 2005 enligt Svensk Miljöbas kriterier, vilka bygger på ISO 
14001 samt EMAS. Vi genomgick i februari 2020 den elfte diplomeringsrevisionen. Utöver Svensk 
miljöbas krav beaktar vi också de olika krav som ställs på oss genom avtal med kommuner och regioner 
där vi är verksamma.

Bräcke diakoni har ett ambitiöst miljöarbete där samtliga verksamheter och medarbetare är 
involverade. All nyanställd personal får grundläggande miljöutbildning. Kompetensen fylls på 
regelbundet med kompetenshöjande aktiviteter. 

Miljöorganisationen består av en övergripande miljösamordnare som till sin hjälp i det dagliga 
miljöarbetet, har miljöombuden som finns utsedda på respektive verksamhet. Nytt för i år är att vi har 
en internrevisor för miljöarbete, så att vi ännu tydligare följer upp hur vi lyckas med miljöarbetet.  
Tillsammans utgör miljösamordnaren, internrevisorn och miljöombuden stommen i Bräcke diakonis 
miljöarbete.

Vi har under året moderniserat vår fordonspark och integrering av miljödata i en webbportal pågår, så 
att vi ska ha koll på den miljöbelastning som våra fordon står för. 

På grund av den pågående covid-19 pandemin har resandet under året varit ytterst begränsat. Vi har 
då upptäckt att mycket går att göra genom webbmöten. Det är en erfarenhet som vi tar med oss in i 
framtiden och som kan göra mycket för miljön.

Vi arbetar aktivt med att minska vår miljöbelastning och har därför satt upp ett antal mål:

 Minska miljöbelastningen av vår verksamhet, där energianvändning och restprodukter ingår
 Minska påverkan av våra arbetsresor, genom t.ex. utbildning i Eco-drive, prioritera resfria 

möten i form av telefon och webbmöten. 
 Minska miljöbelastningen av vår kosthållning genom en Klimatsmart dag per vecka i våra kök.



 Vi har en inköpspolicy samt inköpsrutiner som reglerar hur vi skall förhålla oss för att vara så 
miljöeffektiva som möjligt.

 Reducera antalet transporter har vi numera en helhetsleverantör som förser oss med 
förbrukningsartiklar, omvårdnadsmaterial med mera på samtliga orter där vi finns 
representerade.

 Inköp ska vara miljöanpassade varor, så länge funktionen för ändamålet är tillfredsställande.
 Alla våra verksamheter källsorterar utifrån dokumenterade rutiner.
 Regelbunden övervakning av förbrukning av el, vatten och energiförbrukning. Samtliga 

förbrukningssiffror följs årligen upp och sammanställs i Miljöberättelsen.
 Trafik- och resepolicyn reglerar vårt resande. Vi reser i första hand med tåg. Våra bilar är 

huvudsakligen miljöklassade och diesel, el, eller gasdrivna. 
 Fortlöpande följa utvecklingen på miljöområdet för att hela tiden ha följsamhet i miljöarbetet.

Miljöarbetet beskrivs mer ingående i de årliga miljöberättelserna. 

14 Informationssäkerhet
Under 2020 har Bräcke diakoni fortsatt arbetet med en översyn av sitt informationssäkerhetsarbete 
för att hantera kraven i Dataskyddsförordningen genom att:  

 Ge stöd till verksamheterna gällande risk- och konsekvensanalys. 
 Förbättra lagring och sökbarhet av information om de register som hanterar personuppgifter i 

stiftelsens verksamheter. 

Som stöd i arbetet med anpassning av verksamheten till Dataskyddsförordningen finns ett 
informationssäkerhetsråd med representanter från Kvalitets-, HR- och IT-avdelningen 
Informationssäkerhetsrådet har fortsatt sitt arbete med att: 

 Utarbeta och följa upp rutiner och instruktioner gällande informationssäkerhet inom Bräcke 
diakoni. 

 Att på delegation från Personuppgiftsansvarig fatta beslut om en avvikelse ska anmälas till 
Datainspektionen som personuppgiftsincident. 

 Följa upp eventuella personuppgiftsincidenter med avsikt att skapa lärande. 
 Vara en kunskapsresurs för hela organisationen i frågor om informationssäkerhet. 
 Vara ett rådgivande stöd till Dataskyddsombudet. 
 Vara ett kunskapsstöd vid konsekvensbedömning avseende dataskydd.  
 Rådet har träffats för möten 4 gånger under året och har haft fem möten för att besluta om en 

anmälan ska göras till Datainspektionen eller ej.



15 Resultat
I följande avsnitt presenteras resultaten av vårt systematiska kvalitets- och patientsäkerhetsarbete. 

15.1 Dokumenterade förbättringsarbeten
Verksamheten har inte genomfört några dokumenterade förbättringsarbeten under 2020.

15.2 Kvalitetsdialog

Figur 2. Resultat från årets kvalitetsdialog. Medelvärden av självskattning med en tre-gradig skala.

Antalet avvikelser har gått upp, allt fler förstår vikten av att dokumentera dem och att en avvikelse är 
ett förbättringsområde och inget annat. Arbetet med att registrera och analysera avvikelser är ett 
fortlöpande arbete.

Vi arbetar med att man ska förstå och veta hur man ska skriva i DF respons.



15.3 Avvikelser

Figur 3. Antal avvikelser totalt och per typ för 2020 samt förändringen mot tidigare år.

Se 15.2 Avvikelserna har ökat under 2020 jämförelse mot föregående år. Vilket vi ser som positivt att 
medarbetarna registrerar avvikelser.



Figur 4. Avvikelsernas allvarlighetsgrad för 2020 samt förändringen mot tidigare år.

De flesta avvikelserna är 1:or och 2:or, vilket är viktigt då det innebär att personalen uppmärksammar 
risker och händelser innan de blir allvarliga. En del av 3:orna har sitt ursprung i andra verksamheter 
och står utanför verksamhetens kontroll. 

15.3.1 Lex Maria
Inga rapporterade

15.3.2 Lex Sarah
Inga rapporterade



15.4 Kvalitetsregister

15.4.1 Senior alert

 Andel riskbedömningar med risk…      … som har åtgärdsplan      … och minst en utförd åtgärd

Figur 5. Resultat från det förebyggande arbetet i Senior alert för 2020 samt jämförelser med tidigare år. Andel 
boende med riskbedömningar (RB) anges i förhållanden till antal platser. Andel RB med risk avser andelen av de 

genomförda riskbedömningarna som visar risker. Andelar planerade och utförda åtgärdar anges i förhållande 
till de som hade risk. Datakälla: Senior alert.



Stångberga har jobbat aktivt i Senior Alert, för att kunna definiera risker och minimera dessa.

15.4.2  Svenska palliativregistret

Figur 6. Resultat från Palliativregistret för 2020 samt jämförelser med 
medelvärden för alla verksamheter i Sverige och förändringen mot föregående år. 

Under 2020 har dokumentationen i palliativa registret ökat.



15.5 Socialstyrelsens nationella undersökningar

Figur 7. Resultat från Socialstyrelsens nationella undersökningar inom äldreomsorgen 2020 samt jämförelser 
med föregående år. Datakälla: kolada.se 

Inget resultat presenterades från öppna jämförelser på grund av för låg svarsfrekvens.

15.6  Egenkontrollprogram
Egenkontroller sker enligt driftområdets fastställda årshjul och under 2020 sågs följande resultat som 
verksamheten behövt åtgärda:

Nattfastan är ett stort område vi arbetar med kontinuerligt.

Basala hygienruiner.

Läkemedelsdelegeringar.

15.6.1 Hygienkulturenkät

http://kolada.se/


Figur 8. Hygienkulturmätning, diagrammet visar jämförelse mellan verksamhetens och driftområdets resultat. 

Vi har haft en stor personalomsättning, varje nyanställd måste gå utbildning ”basal hygienrutin”. Vi 
arbetar fortlöpande med ovanstående frågor. 

16 Mål och strategier för det kommande året

Fokusområde SMART mål Aktivitet Ansvar Tid

Till och lärande 75% av perosnalen 
ska kunna skriva en 
genomförandeplan.

Uppdatera 
kontaktmannens 
kunskaper i hur 
man skriver en 
genomförandeplan.

VC Inom 6 
månader.

Diakoni i 
praktiken

100% av 
tillsvidareanställda 
ska ha kunskap om 
vad rollen som 
kontaktperson 
innebär

Fortsatt arbete 
med att förtydliga 
och förankra rollen 
kontaktperson

VC 2021
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Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att bedöma hur det 
systematiska patientsäkerhetsarbetet har bedrivits i verksamhetens olika delar, och att 
informationsbehovet hos externa intressenter tillgodoses. SOSFS 2011:9 7 kap. 3 §

Patientsäkerhetsberättelsen ska beskriva verksamhetens patientsäkerhetsarbete under föregående 
kalenderår, vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som 
uppnåtts.
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Sammanfattning
Nytida ger stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsnedsättning och 
psykosocial problematik. Vi har cirka 350 verksamheter runt om i landet och 7 000 medarbetare. 
De personer som bor och vistas på verksamheterna har biståndsbeslut enligt Socialtjänstlagen 
(SoL) eller Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och den övervägande delen 
av insatser är enligt SoL och LSS.
Där Nytida har ansvar att bedriva hälso- och sjukvård ska årligen en patientsäkerhetsberättelse 
upprättas.

Enheten Vallbostrand industri och hantverk erbjuder daglig verksamhet enligt lagen om stöd och 
service till personer med funktionsvariationer enligt 9§ 10 lagen (1993.387) om stöd och service 
LSS. Vårt verksamhetstillstånd omfattar 65 platser.

Vallbostrand industri & hantverk har under året genomfört två stycken egenkontroller, dessa har 
genomförts av verksamhetschef samt medarbetare på enheten. Enheten har även haft extern 
läkemedelsgranskning.

Rapportering och uppföljning av avvikelser och förbättringsförslag genomförs i det IT-baserade 
kvalitetssystemet Q-maxit. Uppföljningar av både avvikelser och förbättringsförslag följs upp och 
analyseras omgående, de tas också upp vid nästkommande personalmöte och/eller på APT. 

År 2020 har handlat mycket om covid-19, vi har under året som gått arbetat aktivt med 
smittskyddsåtgärder. Allt för att undvika smittspridning. 
Samtlig personal har genomfört de webbaserade kurserna ”hygienutbildning” samt ”jobba säkert 
med läkemedel”. Vilket förnyas varje år i samband med ny delegering. 
När nya medicinska moment har införts i verksamheten eller när behovet av nya tekniska 
hjälpmedel har förändrats har legitimerad personal varit oss tillhanda.

Enheten har kontinuerlig samverkan med beställare, vårdgivare, anhöriga och godemän.
Under året har beläggningen i snitt varit 51 arbetstagare/brukare.

Dokumentation och journalföring av hälso- och sjukvård sker i Safe-Doc om inte annat är 
överenskommet i avtal med uppdragsgivaren. De dokument som förvaras i pappersmapp/pärm ska 
hanteras och förvaras så att obehöriga inte får tillgång till dessa. Vi utgår från regelverket och då 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om journalföring och behandling av 
personuppgifter i hälso- och sjukvården HSLF_FS (2016:40) 
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Övergripande mål och strategier
SFS 2010:659,3 kap. 1 § och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1§

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vi följer verksamhetsårets kvalitetsarbete, vilket innebär att vi månadsvis följer upp vår årsplan 
som beskriver hur vi ska säkra kvalitén. Vi går igenom avvikelser och analyserar vad som har 
hänt, förstå orsaken till händelsen och hur vi kan förbättra vårt arbete. Detta arbete följs 
framförallt upp i samband med arbetsplatsträffar.

Vi går igenom arbetstagarnas/brukarnas risk-och konsekvensanalyser regelbundet.

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

Varje medarbetare har en personlig kompetensplan samt att verksamheten gemensamt har sett 
över vilken kompetens som saknas utifrån verksamhetens behov.
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Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet
SFS 2010:659,3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1

Ansvarsfördelning för att säkerställa patientsäkerhetsarbetet
VD har ett övergripande ansvar för styrning av företaget samt att kommunicera kvalitetspolicy 
och mål.
Affärsområdeschefen ansvarar för att följa upp varje regions kvalitetsarbete månadsvis.
Regionchefen har ansvaret i regionen att kommunicera krav och rutiner samt att följa upp 
kvaliteten i varje enskild verksamhet och säkra verksamhetschefens kompetens. 

Verksamhetschefen (4 kap. 2§ hälso-och sjukvårdslagen (2017:30) samt hälso- och 
sjukvårdsförordningen (2017:80) ansvarar för att verksamheten tillgodoser hög patientsäkerhet, 
god kvalitet och effektivitet. Verksamhetschefen har det löpande ansvaret för att verksamheten 
uppfyller ställda krav utifrån god och säker vård. Verksamhetschefen ansvarar för att legitimerad 
personal har rätt kompetens. På Vallbostrand Industri och Hantverk är Enhetschef Karin Haglund 
Verksamhetschef HSL.
Legitimerad personal följer kontinuerligt upp sitt dagliga arbete. Legitimerad personal ansvarar 
för att utföra risk- och preventionsbedömningar för respektive patient. De ansvarar också för att 
insatser av hälso- och sjukvård utförs och måluppfyllelse fortlöpande utvärderas. 

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

På kvalitetsavdelningen har vårdgivaren utsedda personer som har uppdraget att upprätta och 
utvärderar riktlinjer för hälso- och sjukvården, inneha anmälningsansvar och ansvarar utifrån 
patientsäkerhetsförordningen (2010:1 369) 7 kap. 3§, patientsäkerhetslagen (2010:659) 3kap 3§, 
5§, 6§, 7§, i förekommande fall. Vårdgivaren har uppdaterat styrdokument utifrån nya 
författningar kring utredning och anmälan av vårdskada. HSLF-FS 2017:40 och 41

Struktur för uppföljning/utvärdering 
SOSFS 2011:9 3 kap. 2 §
Alla medarbetare har kunskap om hur Nytidas rutiner för rapportering av avvikelser är och har 
skyldighet att rapportera och direkt åtgärda en händelse. När en avvikelse bedöms allvarlig 
rapporteras detta till verksamhetschef som i sin tur tar ställning om information till överordnad 
chef och uppdragsgivaren. Vid risk för vårdskada utreder vårdgivare och lämnar vidare till 
anmälningsansvarig. 

Kvalitetsrådet är verksamhetschefens forum där man systematiskt arbetar med ett ständigt 
förbättringsarbete och identifierar och bearbetar kvalitetsbrister inom verksamheten. Som 
underlag används avvikelserapporter, klagomål, synpunkter och förbättringsförslag. 
Erfarenheterna av det inträffande återförs till medarbetare, patient, närstående eller andra 
intressenter. Kvalitetsrådet beslutar om kvalitetshöjande åtgärder.

För att undvika vårdskador, arbetar verksamheten aktivt med riskanalyser och handlingsplaner.

Varje månad följs kvalitet och patientsäkerhet i varje led i företaget och underlag för detta är 
tillgängliga kvalitetsdata.
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Verksamhetens arbete för struktur för uppföljning och utvärdering

Alla medarbetare inom Vallbostrand Industri och hantverk har kunskap om hur Nytidas 
rutiner för rapportering av avvikelser ser ut och att man har skyldighet att rapportera och 
direkt åtgärda en händelse. När en avvikelse bedöms allvarlig rapporteras detta omgående till 
verksamhetschef som i sin tur tar ställning om information till överordnad chef och 
uppdragsgivaren ska ske.
När en avvikelse rapporteras tas detta upp direkt med den berörda som skrev rapporten samt 
med den personal som var i tjänst vid tidpunkten för händelsen. En kartläggning görs över vad 
som har hänt och eventuell orsak till händelsen. En analys görs vad som eventuellt har kunnat 
göras annorlunda och hur vi ska agera för att minimera att risken för att en avvikelse av 
samma art uppstår igen.
Om det är en allvarlig hälso-och sjukvårdsavvikelse rapporteras detta till MAS/kvalitets 
utvecklare.

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

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

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

Från Covid-19 pandemins start fattade företagets Krisledningsgrupp beslut om hur arbetet skulle 
bedrivas på central och lokal nivå utifrån Folkhälsomyndigheten, Regeringen och Socialstyrelsens 
beslut. Kvalitetsavdelningen har haft nära samarbete med alla Sveriges regioner, smittskydd och 
de kommuner där företaget har verksamheter. En Coronasida på intranätet upprättades direkt med 
gällande styrdokument, checklistor och Q & A från Kvalitet (hälso- och sjukvård), HR och inköp. 
Digitala informationsmöten från Kvalitetsavdelningen tillsammans med HR och inköp hölls 
frekvent för alla chefer och legitimerad personal för att snabbt få ut nya styrdokument och aktuell 
information. 
Information har även kommit till verksamheterna utifrån regionala beslut från respektive 
region/kommun.
Inom några av Nytidas verksamheter har det införts besöksstopp. Detta har gjorts utifrån 
genomförd riskbedömning, där man identifierat enskilda i riskgrupper där smittspridning skulle 
kunna få allvarliga konsekvenser för deras hälsa. Besöksstoppet innebär i praktiken en vädjan till 
besökare, att vi avråder från besök med hänvisning till smittorisken, så att vi kan bedriva 
verksamhet på ett sätt som är tryggt och säkert för de enskilda. På dessa verksamheter togs också 
beslut om införande av mekanisk barriär som ett tillägg till arbetsdräkten.
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Patientsäkerhetsarbetet har under 2020 handlat till stor del om hur vi ska skydda oss från Covid-
19. Vi införde tidigt besöksstopp samt att vi tidigt satte stopp för all tvärgruppsarbete. Vi skapade 
handspritstationer där man lättillgängligt kunde sprita händer inför till exempel ankomst och 
hemgång, inför måltider och olika aktiviteter. Rutiner för att ytdesinfektera alla öppna arbetsytor 
skapades. Detta säkerhetsarbete har under året förändrats allteftersom nya riktlinjer har kommit.

Under året har vi även haft apoteksgranskning där vi har följt upp våra rutiner gällande 
läkemedelshantering och medarbetarens kunskap gällande läkemedelsdelegering.

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

Egenkontrollen ska göras med den frekvens och i den omfattning som krävs för att vårdgivaren 
ska kunna säkerställa verksamhetens kvalitet.

Nytidas obligatoriska egenkontroll har genomförts två gånger under 2020 i juni och 
december. Egenkontrollen består av ett antal frågor som har besvarats av verksamhetschef och 
medarbetare, syftet är att säkerställa att arbetat kring brukare/arbetstagare genomförs med god 
kvalité. Under året har vi allt eftersom upprättat nya rutiner men också uppdaterat befintliga 
rutiner för att säkerställa kvalitén. Ett arbete där både medarbete och verksamhetschef har 
varit delaktiga. Under året har det dessutom tillkommit egenkontroller för att säkra vårt arbete 
kring covid-19

Samverkan för att förebygga vårdskador
SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 §, 7 kap. 3 § p 3

Läkarsamverkan och samverkansöverenskommelse

Daglig verksamhet och boenden har en tät kontakt/samverkan och för dialog om 
brukarens/arbetstagarens mående, där daglig verksamhet kan förmedla observationer gällande 
fysisk och/eller psykisk status, som till exempel biverkningar av läkemedel. Daglig 
verksamhet har tät kontakt med ssk (sjuksköterska) hos KLARA. Om det skulle uppstå en 
akut händelse kontaktar daglig verksamhet akutläkare så som 112 samt kontaktar ssk på 
KLARA.

Samverkan med uppdragsgivaren 

Kontinuerlig kontakt med uppföljningar har skett mellan Vallbostrand industri och hantverk 
och uppdragsgivare. Samverkan i år har oftast skett via telefonkontakt eller digitala möten 
utifrån covid-19. Fysiska möten har skett i väldigt liten omfattning.
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Samverkan mellan yrkesgrupper runt patienten 

Utifrån covid -19 har vi år inte haft några fysiska träffar utan den kontakt vi har haft med 
olika professioner har varit telefonledes. Bland annat med Hjärnskadecenter och fysioterapeut 
från KLARA.

Riskanalys
SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 §

Riskanalyser har upprättats för varje brukare/arbetstagare som har börjat på Vallbostrand 
industri och hantverk under 2020. Samtliga riskbedömningar har uppdaterats minst var 6:e 
månad eller oftare vid förändringar. Utifrån riskbedömningarna skrivs handlingsplaner för att 
säkra kvalitén, som till exempel rutiner, bemötandeplaner och utbildningsplan

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

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

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

Nytida har styrande dokument för informationshantering och journalföring i hälso- och 
sjukvården. Genom att följa styrdokument för egenkontroll och loggkontroll av hälso- och 
sjukvårdsdokumentation säkrar verksamheten informationen. Vi genomför egenkontroll två 
gånger per år samt har regelbunden kvalitetstillsyn, utifrån dessa två kontroller och den tillsyn 
som görs säkerställer vi att styrdokumenten följs. Loggkontroll av HSL – dokumentation 
genomförs av ansvarig sjuksköterska från KLARA.

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

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



9

Inom Vallbostrand industri och hantverk har alla medarbetare skyldighet att rapportera 
avvikelser i Nytidas IT baserade kvalitetsledningssystem Q-maxit. Om det är en allvarlig 
hälso- och sjukvårdsavviklese tar Verksamhetschefen direkt kontakt med ansvarig 
sjuksköterska.

Hantering av klagomål och synpunkter 

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

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

Vi tar varje inkommande synpunkter och klagomål på största allvar. Om klagomålet kommer från 
brukare/ arbetstagare inom verksamheten tas dessa upp på Inflytanderådet. Ett forum som vanligtvis 
sker ca var 6:e vecka. Under året som gått har dessa möten skett i mindre utsträckning på grund av 
covid-19. Vi har istället lyft synpunkter och klagomål vid olika forum beroende på 
synpunkten/klagomålets art som till exempel direkt vid dagens planeringsmöte med brukarna/ 
arbetstagarna. Är det mer av brådskande art tar vi upp det direkt och utreder vilka åtgärder som krävs.

Samtliga arbetstagare informeras om hur de ska göra för att kunna lämna synpunkter och klagomål.  
Blankett finns även ute i verksamheten, Personalen har möjlighet att vara behjälpliga vid skrivandet av 
synpunkter och klagomål. Vilket sedan läggs upp i Q-maxit. 

Är det anhöriga, godemän m fl. som lämnat synpunkter och klagomål tas dessa upp på ett 
personalmöte och/eller på ett APT(arbetsplatsträff) samt att synpunkter och klagomål läggs in i Q-
maxit av den personal som tar emot synpunkten och klagomålet.

Vi ser detta arbete som ett led i vårt ständiga kvalitetsarbete, återkoppling och åtgärd ska alltid ske 
snarast utan fördröjning till berörd part.

 

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

Inga vårdskador har skett under 2019.
Det har inkommit 2 synpunkter och klagomål från övriga under 2020, vilket då gällde en önskan från 
brukare/arbetstagare om att få sin insats daglig verksamhet belagd utomlands, samt från godeman som 
har synpunkt på den alltför stora miljö som hens dotter arbetar i.

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

Samverkan med patient och närstående
Verksamheten arbetar med olika rådsforum, till exempel brukarforum för att skapa delaktighet. 
Nytida har ett kundombud. Kundombudet tar emot synpunkter och klagomål från patienter och 
närstående och är oberoende.

Utifrån det rådande läget har vi under året inte tagit emot några besök. Kontakt med närstående 
har skett via telefon-och/eller mailkontakt samt att vi även haft digitala möten i samband med 
uppföljningar med handläggare där närstående har varit delaktiga.

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

Antal avvikelser gällande hälso- och sjukvård tagna från Q-maxit. Kommentar [EU1]:  Lägg till ett cirkeldiagram från Qmaxit 
HSL med det gångna årets avvikelser
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Resultat 2020

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

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

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

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

Måluppfyllelse:
Resultat kopplat 
till målet

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

Rutiner och riktlinjer 
för fallprevention

Avvikelsehantering

Kompetens hos 
hälso- och 
sjukvårdspersonal 

Ett konstruktivt 
kvalitetsarbete för 
att förebygga fall 
och fallskador

 Fallprevention görs av 
sjuksköterska eller 
fysioterapeut 
regelbundet eller vid 
behov 

 Vi har under 2020 
haft ett fall som 
resulterat i fraktur. 
När fall uppstått har 
kontakt tagit direkt 
med boendet och i 
några fall har både 
sjuksköterska och 
fysioterapeut blivit 
kontaktade. I  detta 
fall har vi haft 
regelbunden kontakt 
med boendet.

Uppfyllt

Basal
hygien i vård och 

omsorg

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

Rutiner och riktlinjer 
för basal hygien i 
vård och omsorg

 Kompetens hos 
all personal

 Handledning/utb
ildning 

 Självskattning 
av följsamheten 

 Samtliga anställda 
har gjort den 
webbaserade 
utbildningen i basala 
hygienrutiner . Vi har 
under hösten 
genomfört 
individuell 
självskattning i basal 
hygien

  Inga avvikelser 
kopplat till detta 
som har lett till 
vårdskada  

Uppfyllt

Kommentar [EU2]:  Dessa kolumner skriver du i hur ni 
arbetat med respektive mål för att uppnå resultat utifrån 
processmått, resultatmått och måluppfyllelse.
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Rapporterings-
skyldighet

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

Rutiner och riktlinjer 
för hantering av 
händelser. 

All personal har kunskap 
om rapporterings-
skyldighet, detta tas upp 
på olika forum som t.ex. 
APT.  Vid anställning tas 
rapportskyldigheten upp

 Avvikelser 
rapporteras 
regelbundet 

Uppfyllt

Läkemedels-
hantering och 
delegerings-
processen

Att alla 
medarbetare:
 kan överlämna 

läkemedel på 
ett säkert sätt

 En säker 
läkemedelshan
tering

Korrekt 
delegeringsförfarand
e av leg personal

Ett konstruktivt 
kvalitetsarbete kring 
läkemedelshantering
en

 
 Sjuksköterska från
 KLARA ger delegering till 
all personal. Kunskapstest 
har utförts i samband 
med webutbildning samt 
vid delegering
 

 Då brist uppkommit 
har kontakt tagits 
med sjuksköterska 
på KLARA och 
avvikelse skriven.  

 
Gjort enligt rutin, 
Bedöms som god
 

Dokumentation En tillräcklig, 
väsentlig och 
korrekt 
dokumentation

Rutiner och riktlinjer 
för hur man 
dokumenterar

Handledning/utbildn
ing

Egenkontroll två 
ggr/år

Loggkontroller

Checklista för 
dokumentation används.
Egenkontrollen har 
genomförts i juni och 
december månad.
 

Uppfyllt

Munhälsa Alla boende ska 
erbjudas en god 
munvård

Följa rutiner och 
riktlinjer för risk- 
och 
preventionsbedömni
ng

Dokumentera i 
Senior Alert ROAG

Handledning och 
utbildning i munvård

Ej aktuell på daglig 
verksamhet

Ej aktuell Ej aktuell

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

Följa styrdokument 
och riktlinje

 Stödperson på daglig 
verksamhet tar kontakt 
med boendet samt 
sjuksköterska på KLARA 
när behov uppstår. 

Klicka här för att 
ange text.

Uppfyllt
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Patientsäkerhetsplan 2021 för verksamheten 

_____________________________________________

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

Nytidas verksamheter ska under 2021 aktivt arbeta med patientsäkerhet, med utgångspunkt i:

Vårdgivarens områden för ökad patientsäkerhet Verksamhetens mål för 2021 och metod för att uppnå 
målen

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

Om preventionsbedömningar görs på daglig verksamhet 
är det ansvarig sköterska som är ansvarig för dessa och 
som dokumenterar i den enskildes journal.

Samarbete och 
intern 

kommunikation

Ett ökat samarbete 
och en säkerställd 
intern 
informationsöverfö
ring

Rutiner och riktlinjer 
för arbetssätt och 
informationsöverföri
ng
Möten för att skapa 
forum för 
informations-
överföring och 
samarbete

Med en kontinuerlig 
kontakt mellan daglig 
verksamhet och boende 
ökar vi samarbetet och 
minskar risken för 
avvikelse. Inom 
Vallbostrand DV har vi 
gemensamma forum för 
att säkerställa vår 
kommunikation oss 
emellan.

 Då brist i 
kommunikation har 
skett har avvikelse 
skrivits 

Bedöms som god

Kommentar [EU3]:  Här nedan fyller du i hur du och din 
verksamhet kommer att arbeta med Nytidas valda områden 
för att öka patientsäkerheten för de enskilda.

Kommentar [HK4R4]:  

Kommentar [HK5]:  
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Konstruktivt kvalitetsarbete utifrån riskbedömning 
för varje enskild

Att alltid genomföra en riskbedömning och därefter 
upprätta eventuella handlingsplaner och följa dessa

Basala hygienrutiner – Alla medarbetare ska följa 
basal hygien i vård- och omsorg

Fortsätta att aktivt arbeta med frågorna kring basala 
hygienrutiner, att vi utför den webbutbildning som finns 
oss tillhanda samt veckovis utföra den individuella 
självskattningen i basal hygien. 

Dokumentation – Alla enskilda ska ha en korrekt 
omvårdnadsdokumentation Utifrån patientdatalagen 
är det ansvarig sjuksköterska som ansvara för 
omvårdnadsdokumentationen.

Utifrån patientdatalagen är det ansvarig sjuksköterska 
som ansvarar för omvårdnadsdokumentationen

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

VC och medarbetare tar i god tid kontakt med 
sjuksköterska för ny eller förnyad delegering.

Minska läkemedelsavvikelser Ett aktivt arbete med att uppdatera läkemedelsrutiner 
kontinuerligt

Rapportering av händelser – Vårdskada Om vårdskada inträffar ska detta omedelbart 
rapporteras till KLARA sjuksköterska samt 
Verksamhetschef och Regionchef.

Lägg hela planen i Förbättringsloggen och dokumentera allt förbättringsarbete där.
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Sammanfattning
Mål för år 2020

 Fortsatt dokumentation i de olika kvalitetsregistren för ökad kvalitet i omvårdnaden- mål nått 
för 2 av 3 register.

 Godkänd HSL dokumentation- mål nått
 Införande av Mobil Omsorg- mål delvis uppnått, behöver jobba vidare med detta system, finns 

en del tekniska problem.
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Dokumentets titel: Mall för Patientsäkerhetsberättelse
Upprättad: 2019-02-06

 Implementera BPSD på alla demensavdelningar- mål uppnått 
 Följsamhet basala hygienrutiner- mål nått
 Följsamhet till Livsmedelshygien- mål delvis nått
 Öka antal klagomål och synpunkter- mål ej nått , då det varit besöksförbud i verksamheten
 Minska antalet läkemedelsavvikelser- mål ej nått vi jobbar vidare med  att minska ytterligare
 Att jobbat mer med  förebyggande riskanalyser/ åtgärder utifrån kommande förändringar i 

verksamheten,

Åtgärder under år 2020

Mycket av årets kvalitetsarbet har utgått från Covid-19. Det har inte gått arbeta som tidigare med 
utbildningar, möten och aktiviteter. Nedan åtgärder har vi jobbat med, samtidigt som det har krävt 
enormt mycket tid på det arbete som har följt i pandemins spår. Vi jobbar vidare med nedanstående 
under 202 1för att säkra upp vår kvalitet i omvårdnaden

Införande av Mobil Omsorg  för att säkra informationsöverföring och utförande av boendes 
indivuduella omvårdnadsinsatser. Det har varit en del tekniska problem samt att vi behöver förbättra 
vår egen organisation av hantering för detta system. Vi jobbar vidare med fördelning av 
arbetsuppgifter i detta system för att säkra upp vid frånvaro.

Har ökat sedan föregående år och den stora andelen avvikelser gäller glömt att ge. Sjuksköterskor har 
under senaste delen av 2020 börjat  lägga in sina egna HSLuppgifter i Mobil Omsorg och arbetar 
vidare med detta. Vi behöver jobba vidare med den organsiasoriska delen samt delegeringar.

Intialt var att öka  registrering av synpunkter och klagomål, och då också ett ökat omhändertagandet av 
synpunkter och klagomål som kommit tillkänna i verksamheten. Då det varit besöksförbud så ligger 
klagomål lägre i år än tidigare. Vc har tagit kontakt med, åtgärdat och återkopplat till de som 
inkommit med klagomålet.

Vi har jobbat mer med  förebyggande riskanalyser/ åtgärder utifrån kommande förändringar i 
verksamheten, både ur boendeperspektiv men också utifrån arbetsmiljöperspektiv, förmodas leda till 
mindra allvarliga händelser. Vi har under året registrerat 17 st jämfört med 2019 då 9 registrerades. 8 
av dem i år var riskanalyser  utifrån Covid-19 

Införandet och användandet av BPSD ute på demensavdelningarna. Vi fått erbjudande och deltagit i ett 
projekt för att öka kunskaper om BPSD och användadandet av registret samt skapande av 
bemötandeplaner. Det  har varit utmanande samtidigt som pandemin har tagit sin tid. Detta är viktigt 
för att öka kunskapen och kompetensen hos medarbetare, så att vi i bemötande av kunder kunna 
minska lidande och därmed bidra med en ökad livskvalitet  hos personer med  demenssjukdom.

De viktigaste målen som uppnåtts under år 2020

 Införandet av Mobil Omsorg , där vi behöver jobba vidare.
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 Införandet av BPSD i projektform på våra demensavdelningar
 Godkänd HSL dokumentation
 Införande av ökat antal riskanalyser och handlingsplaner i förebyggande syfte.
 Basala hygienrutiner för att minimera smittspridning samt smittförebyggande arbete

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

Mål 2020

Tanken var att fortsätta vårt arbete med att implementera  BPSD i vår verksamhet, successivt med 
hjälp av att gå utbildning i BPSD. Under sommaren fick vi en förfrågan om att vara med i ett projekt 
för att utveckla personalens kunskaper om demens, arbeta i BPSDregistret samt att säkerställa 
beömtandeplaner  för våra boende. Vi har under hösten varit med i detta pilotprojektet för  BPSD. 
Flera av omvårdnadspersonalen samt 3 sjuksköterskor har deltagit. Ett flertal boende på Vårdbos 
demensavdelningar är registrerade i BPSD registret. Vi arbetar nu med BPSD i det dagliga 
omvårdnadsarbetet och fokuserar på bemötandeplaner. 

Godkänd HSL dokumentation. Vi har utfört egna granskningar, där ssk har granskat varandras 
dokumentation i lärande syfte, utifrån Attendos granskningsmall.Vi har nått målet på 95% -97% och vi 
jobbar vidare men detta för att hålla vårt mål under år 2020. I målet ingår även att uppdatera samtycke 
varje år , dessa uppdateras i samband med vårdplaneringsmöten.

Öka följsamheten och förståelse till basala hygienrutiner. Personal lämnar in årliga e-utbildningar och 
granskningarna är utökade. Under året har personal fått utföra flera e-utbildningar reltareta tiil 
pandemins följder.  Vid avvikelser så påminner vi direkt på plats.  Med gediget arbete visar  resultatet 
på ca 90%. Arbetet med att minska felanvänding av handskar får fortsätta under kommande år.

Ett mål var att fortsätta att införa Mobil Omsorg för att säkerställa att olika omvårdnadsuppgifter , tex 
läkemedelsutdelning,blir utförda utifrån boendes behov. Vi har delvis nått detta mål då det har varit 
svårt att införa pga tekniska svårigheter i systemet.  Under kommande år arbetar vi med att organisera 
detta för att säkra upp ytterligare vid frånvaro.  

Vi har ökat vårt arbetet med att införa riskanalyser och handlingsplaner vid på verksamhetsnivå och 
boendenivå. Detta har resulterat i att vi under året 2020 utfört 17 st i jämförelse med 2019 9 st. 7 st av 
dessa under 2020 var relaterat till Covid-19.

Ett mål har varit att öka registreringen av inkomna synpunkter och klagomål i ADD, så att dessa tas 
omhand, Dessa har dock inte ökat under året troligtvis relaterat till besöksstoppet.

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

Att registrera i palliativregistret samt checklista är upprättad som vi jobbar efter
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Ansvarsfördelning
SFS 2010:659,3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1

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

Regionchef

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

MAS Attendo

Ansvarar för att;

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

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

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

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

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

Verksamhetschef 
 Ansvara för att verksamheteten har ett lokalt kvalitetsledningssystem.
 Ansvarar för att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra  verksamheten 

och dess processer samt identifiera och aktualisera nödvändig samverkan.
 Ansvarar för att mål för verksamheten formuleras och för att dessa nås.
 Ta fram, fastställa och dokumentera rutiner för hur det systematiska förbättringsarbetet 

kontinuerligt ska bedrivas, för att kunna leda, följa upp och utveckla verksamheten.
 Ansvara för uppföljning och analys av verksamheten, så att åtgärder kan vidtas för att förbättra 

verksamheten och få en utveckling över tid.
 Utreda avvikelser i form av klagomål samt för verksamheten aktuella och rapporterade risker 

och händelser.
 Årligen utföra en Lokal kontroll/verifiering av verksamheten. Dokumentera arbetet i en 

kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse

Kvalitetssamordnare
 Sammaställer inkomna händelserapporter och avvikelser samt håller i de månatliga 

kvalitetsmötena.
 Skriver protokoll varje månad på kvalitetsmöte.
 Återkoppla på arbetsplatsträff vad kvalitetsgruppen har beslutat på kvalitetsmöte.
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Bemanningsansvarig
 Ansvarar för bemanning, schemaläggning, tidrapportering, koordinerar utbildningar, 

handleder medarbetare i lokala rutinfrågor, rekrytering, samt bistår verksamhetschefen inom 
ett flertal områden.

Sjuksköterskor
 Registrera i nationella kvalitetsregister Senior Alert, Palliativa registret och BPSD.
 Omvårdnadsansvar för två avdelningar, samt ett arbetsledande ansvar för de medarbetare som 

arbetar på sina avdelningar.
 Uppdatera delegeringar för medarbetare på sina avdelningar.

 Upprätta hälsoplaner och hålla i vårdplaneringar

 Hålla i team möten varannan vecka per avdelning.

Sjukgymnast 

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

Arbetsterapeut 

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

Vård- och omsorgspersonal 

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

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

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

Dietist Attendo centralt

 Bistå verksamheten vid behov.
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Vårdhygien

 Centralt avtal i region Stockholm Öst för samarbete med Vårdhygien.

Läkarorganisation

 Legevisitten/ Capio står för läkarinsatserna på Vårdbo

Kvalitetsarbete

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

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

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

I rapporterna framgår vad som har inträffat. Själva händelsen skall redan vara rapporterad och 
omhändertagen av personal. VC tar del av avvikelsen, identifierar och bedömer händelsen, 
analysera graden av allvarlighet samt riskerna som omgärdar händelsen och avslutar den då ADD 
endast är ett rapporteringssystem. VC delger utifrån avvikelseområde till respektive ssk eller 
rehab för vidare analys och ev åtgärder. Ssk handhar omvårdnad och läkemedelsavvikelser. 
Rehab handhar bl.a. fall och hjälpmedel.
VC kompletterar med vidare information vb och tar själv hand om specikfika åtgärden utifrån 
avvikelsens dignitet. Vid allvarlig händelse / oklarhet i allvarlighetsgrad tar VC kontakt med 
MAS för ställningstagande om utredning ska startas.

Kvalitetsgruppen sammanträder varje månad. Kvalitetssamordnaren är sammankallande för 
mötet. På kvalitetsmötet följs föregåendes kvalitetsmötesprotokoll upp, diskuteras och  
utvärderas.  Kvalitetssamordnaren ansvarar för att inhämta information om hur tidigare 
månads förbättringsåtgärder har fungerat. Nya händelser analyseras, förbättringsåtgärder tas fram 
och ev rutiner och arbetsmetoder skapas med utgångspunkt från kvalitetsmötet. Arbetet 
på kvalitetsmötet är verksamhetsövergripande, vi använder analysverktyget i Attendo ADD 
för att finna samband och upptäcka brister i befintliga rutiner. På mötet skriver 
kvalitetssamordnaren protokoll. Vi tar upp varje avvikelse samt de åtgärder som varje avvikelse 
kräver, men även uppföljning på tidigare händelser och utvärdering av de åtgärder som är insatta.  
Omvårdnadspersonal från respektive avdelning kontaktar kontaktperson för åtgärder som ska 
sättas in. Sjuksköterska ansvarig för att återkoppla till OAS för åtgärder som skall sättas in.

På arbetsplatsträffen varje månad ansvarar kvalitetssamordnaren för att gå igenom händelser 
som inträffat och nya rutiner som eventuellt tagits fram. Kvalitetssamordnaren går även 
igenom uppföljning och utvärdering av tidigare månaders händelser. Protokollet från 
kvalitetsmötet finns i ADD för all personal att ta del av samt står i en pärm i personalrummet 
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märkt; ADD kvalitetsprotokoll 2017-. VC tar även upp enstaka händelser för diskussion på 
APT.

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

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

Kvalitetsgruppen sammanträder varje månad. Kvalitetssamordnaren är sammankallande för 
mötet. 
På kvalitetsmötet följs föregåendes kvalitetsmötesprotokoll upp, diskuteras och  utvärderas.  
Kvalitetssamordnaren ansvarar för att inhämta information om hur tidigare 
månads förbättringsåtgärder har fungerat. Nya händelser analyseras, förbättringsåtgärder tas fram 
och ev rutiner och arbetsmetoder skapas med utgångspunkt från kvalitetsmötet. Arbetet 
på kvalitetsmötet är verksamhetsövergripande, vi använder analysverktyget i Attendo ADD 
för att finna samband och upptäcka brister i befintliga rutiner. På mötet skriver 
kvalitetssamordnaren protokoll. Vi tar upp varje avvikelse samt de åtgärder som varje 
avvikelse kräver 

Omvårdnadspersonal från respektive avdelning kontaktar kontaktperson för åtgärder som ska 
sättas in. Sjuksköterska ansvarig för att återkoppla till OAS för åtgärder som skall sättas in.

På arbetsplatsträffen varje månad ansvarar kvalitetssamordnaren för att gå igenom händelser som 
inträffat och de åtgärder och nya rutiner som eventuellt tagits fram eller uppdaterats. 
Kvalitetssamordnaren går även igenom uppföljning och utvärdering av tidigare månaders 
händelser. VC tar även upp specifika händelser för diskussion på APT. Där händelsen gås igenom 
och hur vi kan tänka/ agera  för att motverka att fler boende blir drabbade.

Protokollet från kvalitetsmötet finns i ADD för all personal att ta del av samt står i en pärm i 
personalrummet märkt; ADD kvalitetsprotokoll 2017-. Vi har under året sammanställt avvikelser 
varje kvartal för att då ha en mer övergripande kontroll.

Vid omvårdnadsavvikelser har vi använt Mobil Omsorg för att förtydliga vilka 
omvårdnadsinsatser som behöver specificeras för att undvika nya avvikelser.

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

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

Under hösten har vi deltagit i ett projekt gällande BPSD. Utvald personal från demensavdelningar har 
fått utbildning i demenssjukdomar, förhållningssätt samt att arbeta i BPSDregistret. Projektledare har 
varit med att registrera våra boende i systemet, utvärdera och sätta beötandeplan samt utvärdera igen 
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och revidera bemötandeplaner. Det har varit ett stort projekt som tagit mycket tid i anspråk men även 
varit mycket värdefull för att lägga en god grund i vårt arbete med rätt bemötande av våra boende.

Då tandvården inte varit på plats så har webbbaserad munvårdsutbildning genomförts för personalen. 
Sjusköterskan har utfört ROAG-J med tätare intervall då tandhygienist inte har varit på plats och 
hälsoplaner har skapat utifrån boendes individuella behov.

Dokumentationsutbildning har genomförts av dokumentationsansvarig i verksamheten.

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

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

Personal har genomfört den webbaserade utbildningen för delegering av läkemedel och insulin. 
Teoretisk och praktisk genomgång utförs av sjuksköterskor tillsammans med medarbetarna för att 
säkerställa att alla förstår sina uppgifter och gällande delegeringar. 2 ggr/ år gås delegeringar igenom 
med delegerad personal. För att säkra upp den teoretiska delen ytterligare har vi dels Attendos egna 
underlag samt Svensk Demenscentrum underlag. Utifrån avvikelser som konstaterats under året har i 
delegeringsunderlaget  ytterligare frågor lagts till för att minimera ytterligare avvikelser.

Mobil Omsorg har  använts för att minska nattfasta över 11 timmar och påminna om vikten av 
berikade mellanmål för att förebygga undervikt för kunder som har risk för undernäring.

För att förhindra smittspridning och arbeta rätt med livsmedel genomför medarbetare  Vårdhygiens e-
utbildning för Basala Hygienkunskaper sam Attendos interna utbildning i Livsmedelskunskap. 
Vårdhygien har haft utbildning på plats  i januari-20 och då gått igenom basala hygienkunskaper samt 
olika smittor och dess smittvägar. Ssk har gjort granskningar samt uppföljning av basala hygienrutiner. 
Rättelse sker från ssk samt verksamhetschef när detta upptäcks på plats, vilket har lett till en ökad 
medvetenhet.

Praktisk och teoretisk genomgång av hur hantera skyddsutrustning har skett löpande under året 
relaterat till pandemin av Covid-19

Personal har genomfört webbaserad Covid-19 utbildning under våren för att få kunskap om den nya 
sjukdomen.

MASmöten har hållits regelbundet med Vallentuna kommun samt inom Attendo för information om 
hur hantera smitta, lägesrapport samt diskussion om aktuella lägen. Covid-19 pärm skapades och 
infomation gick regelbundet ut till alla personal via sms, mail, informationsblad samt på plats.

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

Vid inskrivningssamtal informeras alla vart de kan vända sig med sina synpunkter och klagomål. På 
borådet diskuterade vi om denna information.Information finns lämnad till boende och uppsatta på 
avdelningsinformationstavlor och vid entreérna samt skickas ut i alla veckobrev till närstående.

Veckobrev skickas ut  med bilder från vår vardag. Där i finns även en uppmaning om att kontakta Vc 
vid synpunkter och klagomål som är mycket viktig källa till förbättringar och upplevelse av 
bemötande.

Under året har vi minskat med att avveckla antal katetrar . Antal  boende som har kateter i  år har 
minskat från  3 till 1 boende.
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Uppföljning genom lokala och externa kontroller och jämförelser
SOSFS 2011:9, 5 kap. 2§

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

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

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

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

rapporterar sedan till VC.
 Socialstyrelsens brukarundersökningar utförs årligen på våren och resultatet kom i november. 

Nöjdheten har minskat och få hade svarat , Riskbedömning och handlingsplan finns.
 Avtalsuppföljningar med Täby har ej gjorts relaterat till pandemin.
 Avtalsuppföljning med Vallentuna kommun har ej gjorts relaterat till pandemin.

Lokal verifiering Antal 
ggr/ år

Källa

Vårdrelaterade 
infektioner

4 
ggr/år

Attendo

Basala hygienrutiner 
och klädregler

2ggr/ 
år

Vårdhygien

Hygienronder Vart 
3.e år

Vårdhygien

Brandrond 12 
ggr/år

Protokoll

Avvikelser 12 
ggr/år

Attendo 
Avvikelsehanteringssystemet

Skyddsrond 1 
ggr/år

Attendo

Journalgranskning SOL 3ggr/ 
år

Attendo

Journalgranskning HSL 2 ggr 
/år

Attendo

Loggkontroller journal 4 
ggr/år

Attendo
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Mätning nattfasta 2 
ggr/år

Attendo

Nutritionsmätning ” 3 
frågor” MNA

Enl 
rutin

Attendo

Brukarundersökning
Hantera resultat med 
handlingsplan

1 
ggr/år

Socialstyrelsen

Sammanställning 
Synpunkter o klagomål 

4 
ggr/år

Attendo 
Avvikelsehanteringssystem

Trycksår ppm
Resultat

Enl 
rutin

 Senior alert

klagomål och 
synpunkter

1ggr/ 
månad

Attendo 
Avvikelsehanteringssystemet

Närståendeundersökning 2ggr/ 
år

Attendo egen

Resultat av utvärderingarna presenteras under rubriken resultat.

Granskning av dokumentationen

Vi dokumenterar enl HSL . 

HSL: Granskning har skett 2 ggr per år och resultatet har ökat från förra årets resultat 2018 82% till 
94% år 2019 till 96% 2020. Under årets interna granskningar har resultatet legat på  95%-96%. 
Förbättringar visar att vi behöver jobba mer med uppföljningar av hälsoplaner och resultat av 
hälsostatus. Årlig uppdatering av samtycke behöver även göras. 

Egenkontroll utförd 2 ggr under året samt av Attendos MAS 1 ggr / år.

Orsaksanalys

HSL- Under början av året har vi haft timanställda sjuksköterskor som har täckt upp för föräldraledig 
sjuksköterska . Från hösten har alla tjänster varit bemannade med ordinarie sjuksköterskor och 
dokumentationen har varit god.

Samverkan
SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 §, 7 kap 3 § p 3
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Verksamheten behöver samverkan med både externa aktörer och interna aktörer för att förebygga att 
händelser sker.

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

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

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

Apoteket AB hjälper oss med tillsyn av läkemedelrum och rutiner.

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

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

Fastighetsägaren Hemsö åtgärdar fel i fastigheten och medverkar vid brandtillsyn.

Närstående har vi samverkan med kontinuerlig genom veckobrev, närståendemöten och dagliga 
kontakter via personalen

Frivilliga organisationer; Svenska kyrkan besöker oss varannan vecka och håller andakt samt tar upp 
olika frågeställningar.

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

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

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

Täby kommun- kallar till informationsmöten vid behov.

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

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

Vallentuna socialnämnd- avtalsuppföljningar enligt gällande avtal

De interna aktörerna är alla medarbetare. 

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

Arbetsplatsträffar och avdelningsmöten är forum för samverkan gällande information, rutiner, 
utbildning m.m.
Rehabpersonal har en samverkan med hjälpmedelscentralen och beställer hjälpmedel efter brukarnas 
behov.
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Samverkan med Attendo Mobila sskteam samt Attendos mobila rehabteam

Brukare bjuds in på boråd 6 ggr/år där de kan ta upp sina önskemål och synpunkter samt kostförslag 
och aktivitetsförslag
Samverkan mellan Attendos stabfunktioner HR, lön, kvalitetsavdelning, IT, inköp, kost, ekonomi, 
marknad är reglerad i Attendos ledningssystemet.
Regionsamverkan sker vid uppföljning, regionmöten och vid behov.

Demensteam finns att tillgå då behov finnes.

Närstående och brukare

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

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

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

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

Omvårdnadsansvarig sjuksköterska (OAS) kallar därefter till vårdplaneringsmöte inom två veckor 
efter inflyttning, samt fortlöpande minst två gång per år. Vid vårdplanering deltar brukaren (om så är 
möjligt) närstående/god man, kontaktperson, omvårdnadsansvarig sjuksköterska och vid behov rehab 
personal verksamhetschef och läkare. 

Det finns även en kontaktman för varje brukare på Attendo Vårdbo. Denne känner aktuell brukare 
särskilt väl och har regelbunden kontakt med närstående eller god man. Kontaktmannens huvuduppgift 
är att skapa trygghet och bidra till god kontinuitet och hög kvalitet. 
Kontaktmannen upprättar tillsammans med närstående och/eller brukaren en genomförandeplan. 
Brukare och/eller närstående deltar vid vårdplaneringar och omvårdnadsmöten samt är aktiv i arbetet 
med att säkerställa boendes välbefinnande och livskvalitet. Kontaktmannen upprätthåller sedan en 
kontinuerlig kontakt med närstående, minst en gång per månad. För att informera, stämma av och ta in 
synpunkter från närstående.

Information från intresseorganisationer och nya forskningsresultat anslås på varje enhet på särskild 
tavla för information till brukar och närstående. 

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

Vi har också haft ett boråd då vi gick igenom brukarundersökningen på hösten. Undersökningen hade 
delats ut innan möte så att de hade tid att gå igenom den samt ta med sig sina synpunkter. Det var 
tyvärr inte så många som svarat på enkäten och få boende som närvarade.

Varje vecka skickas brev med kortfattad information om vad som händer i verksamheten. Vi skickar 
också bilder från vår vardag. Vi har också startat upp Instagram med bilder om det som händer i vår 
verksamhet, både boende och personal
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Nästsåendeenkät har skickats ut 2 ggr under år 2020 som ett underlag till förbättringsarbeten.

Riskanalys
SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 §

En riskanalys är en systematisk identifiering och bedömning av en risk. En riskanalys görs för att 
upptäcka risker som kan leda till att en brukare skadas och för att ta fram konkreta åtgärder som 
eliminerar risker. VC och sjuksköterska har gått Risk- och händelseanalys.
På följande sättarbetar vi i verksamheten;
Verksamhetschef ansvarar för att det utförs riskanalyser på de risker som upptäcks i verksamheten 
eller på kommande förändringar. Medarbetare ansvarar för att informera om de risker som upptäcks.

Riskanalyser utförs på person,verksamhetsnivå och på organisatorisk nivå. 
- Återkommande iakttagelser av en risk eller mindre allvarliga händelser inom en specifik 
arbetsprocess. 
- Medarbetares upplevelse av att ett arbetsmoment eller en viss situation är riskfylld. 
- Inför organisationsförändringar för att förebygga händelser 
- Införande av nya metoder 
- Införande av nya tekniska produkter. 
- Vid bedömning av åtgärdsförslag i en händelseanalys 
- Vid upptäckta brister av externa utförarares kontroller
- Kvalitetsgruppen träffas varje månad och går igenom de avvikelser som har inkommit och i samband 
med detta kan risker identifieras.
 
Kvalitetsgruppen träffas varje månad och går igenom de avvikelser som har inkommit och i samband 
med detta kan risker identifieras och handlingsplaner tas fram.  
För att arbeta med riskanalyser är det viktigt att medarbetare bidrar med sin syn då detta ger det bästa 
förebyggande arbetet att upptäcka brister. Teamets kunskap är viktigt för att i tid upptäcka risker och 
att åtgärda dessa innan händelser sker, förbyggande arbete. Riskanalyserna har varit av mycket 
varierande art vilket också visar att händelser kan inträffa om inte hela teamet är vaksamt samt att vårt 
ansvarsområde är stort. 

Resultatet av detta redovisas på apt samt sätts i pärm i personalrummet, tillgängligt för alla att ta del 
av.

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

Verksamheten använder Attendo ADD (elektroniskt avvikelsehanteringssystem).
Alla medarbetare på Attendo Vårdbo informeras i samband med anställning, uppdrag eller 
praktikperiod eller i samband med att de tillåts delta i verksamheten, om sin skyldighet att 
rapportera missförhållanden eller risk för missförhållande samt om de rutiner som finns för 
detta i verksamheten. 
När en händelse eller risk för händelse upptäcks ska händelsen dokumenteras. En 
händelserapport skrivs i Attendo ADD och händelsen ska dokumenteras i brukarens journal. 
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Det är den person som uppmärksammar händelsen som är ansvarig för att en 
händelserapport skrivs och dokumentation sker i journalen. 

När en händelse inträffat informerar omvårdnadspersonalen tjänstgörande sjuksköterska 
omedelbart. Om händelsen bedöms som en särskild händelse ska alltid verksamhetschefen 
informeras direkt. 
I en akut situation vidtas omedelbara åtgärder för att minska skada eller risk för skada.

Kvalitetsgruppen sammanträder varje månad. På kvalitetsmötet följs tidigare händelserna upp 
och utvärderas. Kvalitetssamordnaren är sammankallande för mötet och ansvarar för att 
inhämta information om hur tidigare månads förbättringsåtgärder har fungerat. 
Förbättringsåtgärder och nya rutiner arbetas fram för aktuella händelser. Arbetet på kvalitetsmötet är 
verksamhetsövergripande, vi använder analysverktyget i Attendo ADD för att finna samband och upptäcka 
brister i befintliga rutiner.I kvalitetsgruppen ingår: verksamhetschef, sjuksköterskor, arbetsterapeut, 
sjukgymnast, kvalitetssamordnare och omvårdnadspersonal från varje enhet. Sammanställning av 
händelser sker var 3.e månad för att där se om det går att urskilja ett mönster. 
På mötet skriver kvalitetssamordnaren protokoll. Sjuksköterskan ansvarar för att återkoppla till OAS för 
åtgärder som skall sättas in.

På arbetsplatsträffen varje månad ansvarar kvalitetssamordnaren för att gå igenom händelser som inträffat 
och nya rutiner som eventuellt tagits fram. Kvalitetssamordnaren går även igenom uppföljning och 
utvärdering av tidigare månaders händelser. 
Arbetsplatsträffar har en stående punkt för kvalitetsfrågor, och här kan medarbetare lämna synpunkter på 
verksamhetens kvalitet. Varje månad uppmuntras medarbetare att ta upp olika synpnkter till förbättringar 
samt till att skriva händelserapporter för att utveckla verksamheten. Vid berättade händelser ber vi även 
medarbetarna att lägg in dem i ADD då det är en mycket viktig grund till förbättringar. Vi går årligen 
igenom Lex Sara samt Lex Maria på apt.

Antal 2019 Antal 2020

Fall  

Fall ej skada 

Fall vårdskada

57

41

16

44

32

12

Läkemedel varav 43 st glömt att ge 47 70

Hot och våld 1 4

Information 19 17

Kost och mathantering 0 5

Larm 5 5

MTP 2 2

Omvårdnad 36 41

Synpunkter och klagomål 28 18
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Övrigt 17 19

Totalt 218 223

Information; handlar om att personal inte dyker upp på möte, ssk som inte får information om insulin 
muntligt, ingen bär ssktelefon, personal vill inte byta avd , Det är olika händelser och ganska spretigt. 
Det är svårt att hitta en röd linje.

Läkemedelsavvikelser; Har ökat sedan föregående år och den stora andelen avvikelser gäller glömt att 
ge. Sjuksköterskor har under senaste delen av 2020 börjat  lägga in sina egna HSLuppgifter i Mobil 
Omsorg och arbetar vidare med detta. Vi behöver lägga fokus på  den organsiasoriska delen samt 
delegeringar. Vi jobbar vidare med att få Mobil Omsorgs uppgifter att fungera med hjälp av 
sjuksköterskor för att minska avvikelser med läkemedel. Den stora orsaken till att de glömt att ge är att 
de har blivit avbrutna när de ska ge läkemedel, inte checkat av på kökslistan samt att de har fått gå 
över till andra avdelningar för att ge läkemedel där det saknats delegeringar

Fall; det skiljer lite i antal från föregående år. Flera fall står några boende för och åtgärder av teamet är 
insatta för att minimera dessa. 

Synpunkter och klagomål; att någon personal tuggade tuggummi, lite persedlar saknas men hittas i 
annan boende garderob. Ingen har svarat i telefonen, boende var inte färdigklädd när närstående kom 
på besök, dubbelbokning av mötesplats i verksamheten. När synpunkter och klagomål kommit för 
kännedom så åtgärdas dessa i möjligaste mån direkt. Nu finns endast en arbetstelefon / personal i 
verksamheten, dit alla inringande samtal går till. Då närstående inte alltid hittar rätt nummer till 
verksamheten står nu telefonnumren till verksamheten  i veckobreven för att minimera felringning.

Omvårdnad;  Dörrlarma som är felplacerat, boende som tar sina läkemedel själv men tappar tabletter 
på golvet, ostädat inne i boendes lägenhet, boende som vägrar låta personalen hjälpa till med 
omvårdnaden, sänggrind som varit uppe på sängen. Introduktionschecklistan är uppdaterad med hur 
larmen skall placeras samt larmen är uppmärkta hur de ska stå för att minimera avvikande händelser.

Hot/våld ; Vi har några boende som är utåtagerande och dessa har utarbetatade bemötandeplaner i 
BPSD. För att minimera händelser med våld och hot när boende flyttar in till  verksamheten sitter 
teamet tillsammans och går igenom uppdraget samt ser över ev kommande risker. Beteendescheman/ 
sömnschema används under de tre första dygnen , de anlyseras och ev hälso/åtgärdesplaner skapas.

Kost/mathantering; det har saknats vissa varor, som har fått handlats in på sidan av beställningen.

Vi har under året haft många nya vikarier som inte kan våra rutiner och det har tagit tid för dem att 
komma in i arbetet. Minskat antal avvikelser betyder inte att det är färre under året utan det kan bero 
på att det funnits en osäkerhet för vad som ska rapporteras då vi har haft nya medarbetare.

Utifrån inkomna händelser  ser vi  över  åtgärder för att minimera att detta skall hända igen mendet går 
inte alltid att undvika. Händelser är en del av vårt arbetssätt att se vad som hänt, sätta in åtgärder och 
uppdatera våra rutiner, gå igenom våra aktuella rutiner samt skapa ny då ev rutin saknas för att 
säkerställa vården. 
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Synpunkter och klagomål
SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 § , 7 kap 2 § p6

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

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

 Åtgärder ska vidtas omgående eller snarast möjligt.
 Klagomålen följs upp av ansvarig chef om möjligt inom 2 dagar efter det att 

klagomålet framförts, detta sker genom muntlig eller skriftlig kontakt beroende på 
situation. Chefen har också ansvar för att följa upp resultatet av vidtagna åtgärder. 

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

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

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

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

Sammanställning och resultat
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Vi har registrerat sammanlagt 24 klagomål under året vilket minskat med 10 registrerade från förra året. 
Personal har även lagt in klagomål som tex variation av mat då de har varit boendes ” advokat”. Vi har 
under stor del av året haft besöksstopp och besöksförbud. Troligtvis hade de varit flera om närstående fått 
vara på plats. Vi har jobbat med att registrera allt som kommit fram men vi vet att det säkert finns ett antal 
som har tagits om hand direkt på plats och då inte registrerats som ett klagomål.

1 st att närstående att varit missnöjd med att persedlar saknades men återfanns i en annan boendes 
garderob. Likaså gick det åt 1 flaska sköljmedel under en vecka. Samt att en tröja låg ut-och in i 
garderoben

1 st- Anhöriga tyckte att det var smutsigt och utförde själva en storstädning. Moppen var 
mycket smutsig och vattnet blev smutsigt och luktade illa.

1 st anhörig är orolig då mamma ringer ofta och säger att hon inte får den hjälp hon behöver, att 
det saknas personal, personal är för ung, har de demensutbildning? Personal är är trevliga och 
fina med våra boende.

2st- persedlar har försvunnit i verksamheten och närstående får påpeka detta igen utan att det händer något

1 st under vårdplanering framkommer att det brister i bemötande och kommunikation. Anhörig 
informerade personal om att boende ska åka på begravning. Boende är inte klar när anhörig kommer.

1st Anhörig är på besök under en fm och boende sitter då ensam och äter frukost. Närstående undrar om 
boende kan få ett ägg och får då ett svar att vi serverar en sak i taget( dement har svårt att ha flera saker 
framme samtidigt)

4st att närstående har bokat träff med boende samma dag och det dubbelbokat

1 st närstående har informerat om träff med boende men personal glömde bort mötet. När närstående 
påpekade detta så upplevde de att personalen stressade boende med att komma upp till mötet.

1 st Förbipasserande tar kontakt med verksamheten och berättar att boende har suttit ute själva ca 15 
minuter när personal hämtat andra boende i verksamheten.

1 st kund ledsen då och missnöjd då det kom för lite frukt vid leveransen.

1 st får samtal från närstående som träffat sjukskriven personal i affären och denna har har berättat sin 
version om varför denne har fått sluta.

1 st Dålig variation på kosten ofta  liknande mat dagar i rad eller kommande veckor.

3 st kund orolig då det är olika personal som ej är ordinarie. De känner inte kunds behov och rutiner. Det 
upplevs stressigt och kund mår dåligt av detta.

1st närstående meddelar att personal står och tuggar tuggummi och tittar i sin mobil. Är även missnöjd 
med att boende har ramlat.

5 st att personal inte svarat i telefon då de har flera i fickan varav en endast för att svara på samtal.

Vi har arbetat under året med att öka våra registreringar i vårt händelsesystem, tror dock att de är färre då 
närstående inte varit på plats, pga besöksstopp.
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Synpunkterna har varit av varierande art. Det är flera som handlar om det är svårt att komma fram till 
verksamheten. Vi har nu endast arbetsmobiler och det numret är meddelat närstående flera gånger samt att 
det sitter lapp med dessa nummer på entreedörrarna.

Det är viktigt att försöka förstå att även närstående vill ha en fungerande verksamhet där de kan känna sig 
nöjda och trygga med vården, detta kan vi bara göra tillsammsn med dem.

I brukarundersökningen har detta område, att veta vart man ska vända sig för med synpunkter och 
klagomål,  försämrats från 42% till 33. Närståendeundersökning visar dock på att 100% vet vart de skall 
vända sig med klagomål och synpunkter. Denna information finns med i alla veckobrev som skickas på 
mail, dock finns/ vill inte alla närstående har mail.

Information till våra kunder finns i verksamheten om vart de skall vända sig med sina synpunkter och 
klagomål, dessa sitter i ramar på avdelning samt har lämnats ut till våra boende.

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

Se resultat

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

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

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

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

Omvårdnadsansvarig sjuksköterska (OAS) kallar därefter till vårdplaneringsmöte inom två veckor 
efter inflyttning, samt fortlöpande minst två gång per år. Vid vårdplanering deltar brukaren (om så är 
möjligt) närstående/god man, kontaktperson, omvårdnadsansvarig sjuksköterska och vid behov rehab 
personal verksamhetschef och läkare. 

Det finns även en kontaktman för varje brukare på Attendo Vårdbo. Denne känner aktuell brukare 
särskilt väl och har regelbunden kontakt med närstående och god man. Kontaktmannens huvuduppgift 
är att skapa trygghet och bidra till god kontinuitet och hög kvalitet. 
Kontaktmannen upprättar tillsammans med närstående och/eller brukaren en genomförandeplan. 
Brukare och/eller närstående deltar vid vårdplaneringar och omvårdnadsmöten samt är aktiv i arbetet 
med att säkerställa boendes välbefinnande och livskvalitet. Kontaktmannen upprätthåller sedan en 
kontinuerlig kontakt med närstående, minst en gång per månad. För att informera, stämma av och ta in 
synpunkter från närstående.
Information från intresseorganisationer och nya forskningsresultat anslås på varje enhet på särskild 
tavla för information till brukar och närstående. 

Två gånger per år har Attendo Vårdbo brukar- och närståendemöten, där personal från alla kategorier 
deltar i möjligaste mån. Där lämnas information och synpunkter från brukare och närstående 
diskuteras.
På dessa möten presenteras och diskuteras också resultaten av brukarundersökningen.Dessa möten har 
under året uteblivit men information har skickat via mail.

Veckobrev skickas till närstående för att informera, stämma av och ta in synpunkter från 
närstående.Dessa brev innehåller även bilder från vår vardag

Ev information från intresseorganisationer och nya forskningsresultat anslås på varje enhet på särskild 
tavla för information till brukar ochskickas med mail till närstående. 

Uppföljning av informationssäkerheten

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

GDPR har införts inom Attendo och personnummer på kunder har tagits bort i vissa system. 
Användning av olika säkra system som berör informationsöverföring mellan kommun som ger 
uppdrag och uppdragsgivare används för att öka informationssäkerheten. Det är endast 
verksamhetschef  samt sjuksköterskor som har tillgång till kommunernas överrapporteringssystem.

Loggkontroller utförs av vc enl rutin och sparas i pärm . Vid loggkontroller hittas personal som inte 
jobbar i verksamheten men då kontrolleras om de jobbar i mobila teamet. Fråga skickas till chef för 
mobila teamet och återkoppling sker.

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



Mall Sida 21 av 25

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

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

Mål Strategi Åtgärd Resultat Analys

Fortsatt god 
följsamhet till 
basala 
hygienrutiner, 85%

Granskningar av 
basal 
hygienrutiner av 
sjuksköterska

Kontroll av 
sjuksköterska
Utbildning av 
vårdhygien
Webbbaserade 
utbildningar

Vid kontroll 
under året  låg 
följsamheten 
högre 85-90%

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

Godkänd , 95% 
dokumentation HSL

Ssk granskar 
varandra 2 ggr/ 
år
Vc granskar 
samt MAS

Kontroller enl 
gransnknigsmall
ar

HSL
Har legat över 
95% under året

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

Nöjda boende samt 
närstående
75%

Arbeta vidare 
med att öka 
registeringen av 
synpunkter och 
klagomål
samt 
omhändertagand
e av dessa

Lägg in i ADD 
direkt 

Nöjdare boende 
och närstående 
som upplever att 
klagomål tas 
omhand.
Registreringar 
harminskat  från 
28 till 24, dock 
finns säkert ett 
mörkertal, men 
som har 
omhändertagits 
på plats

Vi fortsätter med 
arbetet att 
registrera och ta 
omhand 
klagomålen för 
ökad nöjdhet i 
verksamheten

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

Att använda 
detta register för 
att gott 
omhändertagand
e av våra kunder 
på 

Arbeta i registret 
utifrån projektet 
i höstas

Vi har registrerat 
boende på 
demensavdelning
ar avd i detta 
register under året 
och fortsätter med 

 Vi fortsätter att 
registerar och 
använda registret 
för ett gott 
individuellt 
bemötande  samt 
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demensenhetern
a

bemötandeplaner 
och uppdatering 
av dessa

ökad livskvalitet 
för våra boende

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

 

Egen 
granskning av 
ssk/vc/MAS

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

Riskbedömningar 
är gjorda i 
SafeDoc enl 
Senior Alert. Mål 
nått

Inlagt i årshjulet 
för HSLpersonal
Fortsatt enligt 
tidigare 

Hålla en god 
kvaliteten i 
palliatiav 
omvårdnad genom 
att genomföra / 
registrera samtliga 
parametrar

Registrera i 
palliativregistret

Arbeta enligt 
upprättad 
checklista för att 
säkerställa att 
målen blir 
uppfyllda
 

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

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

Minska antalet 
läkemedelsavvikels
er

Att använda 
Mobil Omsorg
Samt lista i 
köket

Lägga in  
åtgärder att dela 
läkemedel samt 
påminnelser i 
systemet

Avvikelser ligger 
på  47 st 2019
70st  2020

Fortsatt arbete att 
ssk säkerställer att 
delegerad personal 
finns på plats samt 
att organisera 
arbetet kring MO

Öka eller hålla 
samma antal, med 
att jobba 
förebyggande med 
riskanalyser och 
handlingsplanetr

Öka eller hålla 
samma antal, 
med att jobba 
förebyggande 
med 
riskanalyser och 
handlingsplanetr

Utföra 
gemensamma 
riskanalyser

2019 9 st
2020 17 st

Fortsätta arbetet 
mer förebyggande 
vid förändringar i 
verksamheten 
samt med boendes 
individuella 
behov. 7 av 
riskanalyserna är 
relaterat till 
Covid-19

Palliativregistret
Vi har 12 boende som har avlidit varav 2 på sjukhus och 10 på plats. Alla 10 personerna är 
registrerade i palliativregistret. I Jämförelse med Vallentuna och Stockholm så ligger vi drygt på 
samma resultat inom; ord. av stark opioid vid smärtgenombrott, ord av inj ångestdämpande vb, 
mänsklig närvaro i dödsögonblicket samt utan trycksår. Vi ligger högst bland dok brytpunktssamtal. 
Dock ligger vi fortfarande mycket lägre i munhälsobedömning sista veckan och smärtskattning sista 
veckan.
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Målvärden enl palliativregistret;
98% ; dok brytpunktssamtal, ord av ångestdämpande samt inj av opioid vid smärtgenombrott
100% ; smärtskattning sista veckan
90%; munhälsobedömning sista veckan, utan trycksår ( kategori 2-4) samt mänsklig närvaro vid 
dödsögonblicket.

Vi har följande resultat;
100% för brytpunktssamtal, 90% inj stark opioid vid smärtgenombrott, 90% ångestdämpande vb och 
utan trycksår (grad 2-4) 90%. Förbättringar bör göras på följande områden; smärtskattning sista 
veckan  40% munhälsobedömningar 40%, mänsklig närvaro vid dödsögonblicket 70%. Vårt 
förbättringsarbete bör fokuseras på de 3 sista punkterna under år 2021. Checklistor har skapats och 
används för att säkerställa att vi arbetar enligt gällande mål. 
Smärtskattning sista levnadsveckan har utförts utan att det har registrerats då personalen har läst av 
den boendes status. Angående munhälsostatus så har munvård genomförts, dock ej hel bedömning. 
Checklista för palliativ vård har utformats så att alla parametrar blir tillvaratagna. Orsak till detta kan 
ha varit kunskapsbrist på vad som ska utföras, därav skapdes en checklista under slutet av året. 

Utförande av riskbedömningar enligt Senior Alert 

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

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

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

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

Senior Alert- Förbättringar inom områdena; Trycksår, Nutrition och munvård ligger inom år 
2020 Av sammanlagt 70 personer som är registrerade har 68 personer någon form av risk 
alltså 97% vilket är en lägre procent än den totala i Vallentuna kommun (98%)
Trycksår:
31 personer (44%) har risk för trycksår vilket är en ökning= vi har gjort en stor förbättring av 
åtgärdsplaner och utförda åtgärder vid risk är 100%
Vi har 1 person med registrerat trycksår vilket är en förbättring från föregående år
Undernäring:
46 personer (66%) har risk för undernäring vilket är en minskning vi ligger dock högre 
procentuellt än Vallentuna kommun sammantaget (63%) =  även här en förbättring av 
åtgärdsplaner och 100% av utförda åtgärder har genomförts. Under året fortsätter preventivt 
arbete med att minska antalet som har risk för undernäring.
Fall:
60 personer (86%)  har risk vilket är en ökning och står för den högsta andelen, dock är det 
en lägre procentuell risk jämfört med andra boende i Vallentuna = vi har förbättrat 
åtgärdsplaner och utförda åtgärder till 100%
Munhälsa:
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43 personer (61%) har risk vilket är en ökning= vi har förbättrat åtgärdsplaner och utförda 
åtgärder till 100%. En orsak till ökningen ses till följd av uteblivna besök av tandhygienist 
och tandläkare under året pga besöksförbud relaterat till Covid-19.

Samtliga riskområden har förbättrade  åtgärdsplaner och utförda åtgärder.
Vi behöver framförallt bli bättre på att förebygga risk för fall och risk för undernäring
I jämförelse med hela Vallentuna kommun hamnar vi i inom målvärden och är ensamma om 
att ha 100% på utförda åtgärder.

Under 2020 uppnåddes 100% genomförande av läkemedelsavstämningar.

Trycksårsinventering  utförd och 1 person har fått trycksår. Under år 2020 har en utbildning i 
tryckavlastande utbildning genomförts.

Vi har haft få vårdrelaterade infektioner under året. De flesta av dessa har varit UVI hos både 
ickebärare av kad samt de som har haft kad. När boende flyttar in så har vi som mål att försöka 
avveckla dessa. I dagsläget har vi en boende med kad. Dock fick vi in Covid-19 i verksamheten under 
mellandagarna då några  boende på en avdelning blev sjuka.

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

Vi jobbar vidare med att minska antalet läkemedelsavvikelser. Årets antal var 45 st och är konstant 
sedan förra året, då vi lade in när läkemedels skall ges i vårt system Mobil Omsorg.

Verksamhetens brandskyddsombud utför månatliga kontrollronder enligt SBA checklista och 
rapporterar sedan till VC. Ronder sker månataligen 2 nya brandombud hat utbildats så sammnalgt 3 
ombud finns

Externa verksamhetsuppföljningar

Apoteksgranskning- Den sammanfattande upplevelsen är att läkemedelshantering är mycket 
trygg och fungerar bra. Narkotikahanteringen fungerar bra och det är god ordning, snyggt 
och rent i förrådet. Följsamheten till lagar och föreskrifter är till största delen god vilket är en 
förutsättning för ett patientsäkert arbete. Förhoppningen är
att det fina arbetet ska fortgå.

Följande områden kommenterades och har omhändertagits.

Kvalitetsdokument; Säkerställ att lokala och övergripande rutiner efterlevs- följ upp i egenkontrollen. 
Tydliggör i kvalitetsdokumenten, att som underlag i läkemedelsarbetet hanteras ”Receptutskrift 
Pascal” som läkemedelslista. 
Hantera begreppen ”iordningställa”, ”administrera” och överlämna i enlighet med den nya 
föreskriften.
Rekommenderar att begreppet ApoDos byts ut till dosdispenserade läkemedel i kvalitetsdokumenten.
Läkemedelslistan: Uppmana ansvarig läkare att nogsamt lägga ordinationerna under rätt rubrik i 
Pascal. 



Mall Sida 25 av 25

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

Iordningställande; Följ den nya föreskriften vad gäller dokumentation när ett läkemedel blivit utbytt 
mot ett billigare generiskt alternativ. Spårbarheten vad som blivit administrerat till brukaren, måste 
finnas. Tydliggör också i rutinen hur det ska dokumenteras på signeringslistan för administrering.- följ 
upp i egenkontrollen
Säkerställ att det finns en fullgod spårbarhet vad gäller vilket läkemedel som blir administrerat till 
patienten. Att endast skriva ögondroppar, pulver för magen etc ska inte förekomma. 
Tydliggör i rutinen hur momentet att iordningställa, vid behovsläkemedel och läkemedel i 
originalförpackning ska dokumenteras. 
Administreringen: Sjuksköterskan är ytterst ansvarig för att utvärdera en administrerad vid behovsdos. 
Se till att det alltid finns dokumenterat i patientens journal. 
Den praktiska hanteringen: Skriv brytningsdatum när en burk Heminevrin öppnas. Hållbarheten är 49 
dygn efter att förpackningen öppnats. Ange också brytningsdatum för alla flytande och salvliknande 
beredningar. 
Signeringslistor; Uppmana personalen att ringa in en icke ifylld lucka på signeringslistan för att 
säkerställa att ingen eftersignering sker. Uppmana personalen att när de på signeringslistan skriver 
varför ett läkemedel ej blivit administrerat att de också signerar dokumentationen.
Förvaringen: Säkerställ hanteringen av de tomma dospåsarna. Dessa måste kasseras som 
sekretessmaterial. Medicinpåsar läggs nu i avsatta hinkar där ssk hämtar och kasserar dessa i avsatt 
kärl. Säkerställ att inga vacciner förvaras i kylskåpsdörren. 

Vallentuna kommun- Avtalsuppföljning har ej skett under året relaterat till pandemin. Dock har täta 
möte hållits med MAS kontinuerligt under året samt att MAS funnits tillgänglig för en god dialog 
kring olika frågor.

Avtalsuppföljningar med Täby HSL- Avtalsuppföljning har ej skett under året relaterat till pandemin.

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

arbetsuppgifterna blir utförda, det har varit en del problem med uppkopplingar och 
organisation kring detta.

 Fortsatt arbete med att hålla goda basala hygienrutiner  och god livsmedelhygien genom 
utbildningar,  granskningar och uppföljning av resultet

 Fortsatt arbete med att minska antalet läkemedelsavvikelser
 Fortsatt dokumentation i de olika kvalitetsregistren för god kvalitet i omvårdnaden. 

Uppföljning av resultat och mål gås igenom 2 ggr/ år för att hitta förbättringsområden.
 Fortsatt god journalföring HSL genom granskningar av HSLdokumentation
 Fortsatt arbete med att utföra riskanalyser och handlingsplaner i förebyggande syfte samt vid 

avvikelser. Uppföljning av antal/ åtgärder var 3e månad.
 Fortsatt arbete med att öka nöjdheten och upplevd delaktighet för närstående och boende  i 

verksamheten, genom ökad delaktighet via boråd samt teamsmöten med närstående.
 Att medverka i PKU, Palliativt kunskapscentrums utbildningar, i samarbete med Vallentuna 

kommun. 
 Fortsatt arbete med att införa/ arbeta med bemötandeplaner för all boende på våra 

demensavdelningar.



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämndens arbetsutskott 2021-04-13

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 39
Patientsäkerhetsberättelser 2020 (SN 2021.073)
Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att socialnämnden noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Enligt Patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 ska vårdgivaren senast den 1 mars varje år 
upprätta en Patientsäkerhetsberättelse. I dokumentet ska framgå hur patientsäkerhetsarbetet 
har bedrivits föregående år och vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten.
Medicinskt ansvarig sjuksköterska informerar om upprättade Patientsäkerhetsberättelser från 
socialförvaltningens egen regi, Nytidas LSS verksamheter, Attendo LSS, Vårdbo, 
Augustendal och Stångberga.

Beslutsunderlag
 Patientsäkerhetsberättelse för 2020 och plan för 2021 Nytida Vallentuna
 Vallbostrand IoH 2020 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2021
 Patientsäkerhetsberättelse  Augustendal  2020
 LindholmenPatientsäkerhetsberättelse2020
 Patientsakerhetsberattelse 2020 egen regi
 Patientsäkerhetsberättelse Bäckebo2020
 Tjänsteskrivelse Patientsäkerhetsberättelse för 2020
 Kvalitetsberättelse 2020 ÄoH Stångberga
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