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Årssammanställning avvikelsehantering,
vård och omsorg
Sammanställning av registrerade avvikelser
under perioden 2017-01-01 – 2017-12-31
Denna presentation ger en bild av arbetet med avvikelser
kopplat till den vård och omsorg som bedrivs inom
socialförvaltningen, Vallentuna.

Rapporten beskriver och ger underlag för fortsatt förbättring
av arbetet med avvikelsehantering och hantering av
synpunkter men också analys av förhållanden som går att
utläsa av registrerade avvikelser.
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Lite historia
Under ca fem år har verksamheterna inom socialförvaltningen, Vallentuna använt Treserva för registrering av
avvikelser inom området vård och omsorg. Stort fokus har lagts på att lära medarbetare att hantera social
dokumentation och skapa genomförandeplaner mm i den nya miljön. Avvikelsehanteringen har initialt legat lite i
skuggan av andra uppgifter som ska utföras, men under försommaren 2014 beslutade socialnämnden om nya
riktlinjer kring avvikelsehantering och arbetet med nya rutiner mm påbörjades.
Under hösten 2014 har det genomfördes ett antal utbildningar för chefer i verksamheten som har bidragit till att vi
börjat finna formerna för arbetet. Under senare delen av 2015 har en särskild resurs arbetat med att på plats
utbilda chefer med flera i hanteringen. Vid årsskiftet 2016 infördes ett nytt förbättrat utseende på den sida där
avvikelsen dokumenteras av medarbetaren.
Vidare blev den nya HSO (Hälso- Sjukvårds Organisationen) etablerad vilket påverkade förutsättningarna för
avvikelsehanteringen.
Denna rapport ger en bild av utvecklingen 2017. Men också en del av de jämförelser vi kan göra mellan olika år
och mellan verksamheter.
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Sammanfattning och reflektioner
Under 2017 registrerades 2343 avvikelser vilket är en ökning med hela 31 % jämfört med motsvarande period
föregående år.
Detta är främst en indikation på att kunskapen i hanteringen ökar, men också att vi fått en bättre rapporteringskultur.
Generellt har vi också förbättrat aktiviteten i uppföljningen av registrerade avvikelser, vilket är glädjande. Utformningen av
avvikelsemodulen är inte optimal, men den vy som medarbetaren använder för rapportering har blivit bättre. Däremot är
fortfarande uppföljningsvyerna inte så användarvänliga som vi skulle önska. Det nya arbetssättet med en samlad hälsosjukvårdorganisation har bidragit till ökat fokus på avvikelsehantering men har också medfört att nya samverkansformer
kring hanteringen har krävts.
Myndighetsavdelningen har registrerat avvikelser i mycket blygsam omfattning, det har visat sig att personal inte har
tillgång till modulen vilket behöver åtgärdas.
Några utvecklingsområden inför 2018

• Förändring i konfigurationen av Treserva behöver göras så att medarbetare på myndighetsavdelningen har tillgång till
avvikelsemodulen, därefter behövs en mindre utbildningsinsats på myndighetsavdelningen.
• Fortsatt arbete med att påverka CGI:s utveckling av förbättrat gränssnitt för uppföljning av avvikelser.
• Riktat stöd till verksamheter som inte arbetar fullt ut med uppföljningsprocessen.
• Skapa förutsättningar för att följa utvecklingen vad gäller avvikelser i Treservas utdataplattform så att den statistik som
finns i denna sammanställning kan göras tillgänglig löpande för samtliga verksamheter. (data finns på plats januari
2018)
• Översyn bör göras för hantering av synpunkter och klagomål för att ytterligare förbättra denna och dra nytta av gjorda
erfarenheter under de senaste åren.
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Den förnyade inrapporteringen.

Från årsskiftet 2016 har den meny där personal registrerar
avvikelsen/synpunkten fått ett förnyat och förenklat utseende. Det är nu
färre fält som ska fyllas i och vi kan få underkategorier på olika typer av
”avvikelseområden”. Några ”barnsjukdomar” har funnits, men i stort verkar
det nya utseende fungera bra.
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Synpunkter & klagomål.

Enligt den riktlinje som är antagen av socialnämnden ska den lokala
dokumentationen av inkomna synpunkter och klagomål ske i avvikelsesystemet.
Tanken med detta är att dokumentationen görs i ett system som är säkert och
att det hela finns samlat på ett ställe. Vidare är det en fördel om uppföljning och
åtgärder hanteras på ett likartat sätt som för övriga avvikelser. Genom att göra
utskrift från avvikelsesystemet skapas underlag för registrering i kommunens
diariesystem. (Platina).
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Förteckning avvikelsetyper
I systemet för avvikelsehantering finns förnärvarande 45 olika typer av avvikelsetyper fördelade i
13 områden. Den tabell som finns på följande sidor är hämtad ur rutinen för avvikelser och ger en
beskrivning av de olika typer som finns förnärvarande. Listan uppdateras löpande utifrån behov
som påtalats.

Huvudområde (det
är huvudsakligen
dessa som redovisas
i denna rapport)

Typ av avvikelse
(Den lägsta
kategoriseringsnivå
n)
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Avvikelsetyper
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Några överblicksbilder

De inledande bilderna ger en bild av vilka
som är de vanligaste avvikelserna, hur
många avvikelser som registrerats på resp.
enhet och hur antalet registreringar
utvecklats över tid.
Vi har inte någon vikande rapportering som
skylten till vänster indikerar, snarare ökar
inrapporteringen sakta men säkert. Under
2017 har vi registrerat 2343 avvikelser, vilket
är en ökning med 31 % jämfört med
föregående år.

Ökande
rapportering
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Diagrammet visar årsjämförelse från 2014 vad gäller antal registrerade avvikelser. 2017 registrerades 2343 händelser vilket är 31 % mer än 2016. Att ha ett stort
antal registrerade händelser innebär ökade möjligheter för förbättringsarbete och att verksamheten har en god rapportkultur.
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Diagrammet visar antal avvikelser som registrerats på resp. huvudenhet under 2017. Uppdelningen följer den nya organisationen men vi har valt att lyfta fram
underliggande delar under tex äldreomsorg för att göra bilden mer informativ.
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Diagrammet visar antal avvikelser som registrerats på resp. ”underenhet”. Som framgår är det mycket olika mellan underenheterna. Här är viktigt att poängtera att
stort antal registrerade händelser främst signalerar en god rapporteringskultur.
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Diagrammet visar fördelning på avvikelseområden som registrerats under 2017. Områdena är sorterade fallande så det område har flest registreringar är överst.
2017 var det flest händelser under ”fall” följt av ”läkemedel” och ej utförd insats. Fallavvikelser har ökat med 2 % av totalt registrerade avvikelser 2017.
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Diagrammet visar fördelning på avvikelsetyper för området fall som registrerats under 2017. 78 % av de registrerade händelserna ledde inte till någon skada för kund.
Bland de fall som ledde till skada kunde 14 % hanteras inom verksamheten medan 8 % krävde sjukhusvård. Detta är en positiv utveckling som i viss mån kan
härledas till det utvecklingsarbete inom fallprevention som genomförts.

2018-10-01

Diagrammet visar fördelning på avvikelsetyper för området läkemedel som registrerats under 2017. 63% av de registrerade händelserna rörde utebliven dos, 11 %
avsåg utebliven signering. Jämfört med 2016 har andelen av utebliven dos och förväxling av tidpunkt ökat. Intrycket är att de typer av avvikelser som ökar i andel är
starkt förknippade med personalens arbetsbelastning.
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Diagrammet visar fördelning på avvikelsetyper för området l området ”ej utförd insats” som registrerats under 2016 resp. 2017. En mycket tydlig ökning av andelen
insatser som ej kunnat utföras på grund av personalbrist är uppenbar.
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Några bilder att reflektera över….

Tisdag 19-20

Utifrån den information som följer av
registreringen av avvikelser kan vi få
sammantagna bilder som kan vara underlag
för reflektion över bakomliggande orsaker
mm. För att skapa den typ av
sammanställningar krävs dock att vi har en
bra bas av inträffade avvikelser att
sammanställa. På sikt kommer vi att få en
större informationsmängd vilket gör att vi kan
göra dessa sammanställningar på fler
områden. I detta avsnitt har vi dock gjort
några exempel på detta. Denna gång kan vi
börja jämföra uppgifter mellan år men också
mellan de större enheterna för att utifrån
dessa få underlag för förbättringsaktiviteter.
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Diagrammet visar fördelning mellan veckodagar för fall som registrerats 2016 - 2017. Fredagar är den dagen då flest händelser inträffar följt av torsdagar. 2016 var
onsdagar den veckodag med högst andel, följd av torsdagar. En tydligt jämnare fördelning mellan veckans dagar är den tydligaste förändringen mellan åren.
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Diagrammet visar fördelning mellan dygnets timmar för fallavvikelser som registrerats på äldreboenden 2016 -2017. En förskjutning har skett mot att fallen sker tidig
morgon och mitt på dagen har skett.
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Diagrammet visar fördelning mellan veckodagar för läkemedelsavvikelser som registrerats 2016-2017 på äldreboenden. Fredagar är även 2017 den veckodag då flest
händelser inträffar. Den tydligaste förändringen är en tydlig ökning av händelser på söndagar, medan måndagarna har minskat.
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Diagrammet visar fördelning mellan läkemedelsavvikelser som registrerats 2016-2017 boende äldre. När dessa avvikelser inträffar är starkt knutna till tidpunkter då
läkemedel delas ut. Fördelningen är i stora stycken likartad mellan åren.
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Diagrammet visar fördelning mellan veckans dagar för fallavvikelser inom hemtjänsten Fredag har ökat tydligt i andel. I övrigt är händelserna fördelade ganska jämt
mellan veckans dagar.
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Diagrammet visar när på dygnet avvikelsetypen fall inträffat inom hemtjänst 2016-2017. Det är tydligt att den största frekvensen under natten och sen kväll, detta
förhållande har inte förändrats mellan åren..
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Diagrammet visar fördelning mellan veckans dagar för avvikelsetypen läkemedel som registrerats totalt inom verksamhet för personer med funktionsnedsättning
2016 - 2017. Flest händelser under året har inträffat torsdagar, följt av tisdagar. På helgdagar tyck frekvensen vara något lägre.
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Diagrammet visar fördelning mellan dygnets timmar för avvikelsetypen läkemedel som registrerats totalt inom verksamhet för personer med funktionsnedsättning.
Här är markant a pikar 8-9 samt 20-21 då de flesta mediciner delas. 2017 finns dock en tydlig minskning av händelser vid dessa tidpunkter.
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Synpunkter och klagomål
Synpunkter, klagomål och förbättringsförslag kan kanaliseras på flera sätt av den
som vill lämna en synpunkt på verksamheten. Några av dessa kanaler är:
•
Direkt till medarbetare muntligt
•
Via särskild synpunktblankett
•
Via särskilt webbformulär på hemsidan
•
Via mail till registrator via hemsida
•
Via mail/skrivelse till politiker eller tjänsteman
•
Via klagomål till IVO (som sedan förinformation vidare till kommun.
På följande sidor finns några översiktsbilder på hur hanteringen av synpunkter
sett ut under 2017.
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Flöde hantering inkomna synpunkter på enhet.

Bilden visar processen för hantering av synpunkter/klagomål som inkommer direkt till verksamheten. Dokumentation sker i avvikelsesystemet men den inkomna
avvikelsen ska också rapporteras vidare till platina av chef där den ska diarieföras. Flödesschemat ovan är ett av flera scheman som finns i riktlinjen för
synpunktshantering, flera finns som beskriver flödet för synpunkter som kommer in via andra kanaler.
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XXXX

Diagrammet visar avvikelser 2017 som flaggades ”synpunkt/ klagomål” och hur dessa fördelas mellan verksamheterna. Totalt har 38 avvikelser flaggats som
synpunkt/klagomål i avvikelsesystemet (Treserva).
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Diagrammet visar fördelning vad gäller värdering av inträffade avvikelser respektive år. Tyvärr är det fortfarande många avvikelser som saknar uppgift, men en
tydlig förbättring har skett. Men ett fortsatt arbete krävs för att alla avikelser ska värderas. Under 2017 har andelen händelser som värderats allvarliga minskat
medan de händelser som hamnat i det ”gula” fältet har ökat i andel.
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Synpunkter i
Platina

Diagrammet visar synpunkter/ klagomål och förbättringsåtgärder som har registrerats i Platina under 2017. Totalt har 27 händelser diarieförts i Platina.

2018-10-01

Synpunkter i
Platina

Diagrammet visar vilken ”kanal” som använts för synpunkter/ klagomål och förbättringsåtgärder som har registrerats i Platina under 2017.
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Synpunkter i
Platina

Diagrammet visar kategori ”avsändare” för synpunkter/ klagomål och förbättringsåtgärder som har registrerats i Platina under 2017.

2018-10-01

Sannolikhet

Värdera avvikelserna….
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Konsekvens

12-25

Ett viktigt moment i uppföljningen av
inträffade avvikelser är värderingen
av det inträffade. Det görs medhjälp av
en bedömning av sannolikheten att det
inträffar igen samt konsekvensen om
det sker igen. Genom denna värdering
får vi på varje avvikelse ett värde för
allvarsgradering som styr prioriteten
vad gäller det fortsatta arbetet med
avvikelsen. På följande bilder framgår
hur avvikelserna har värderats. Tyvärr
är det många enheter som ännu inte
kommit igång med att göra denna
värdering, men vi hoppas på sikt att
detta förändras. Att få en
allvarsgradering på samtliga avvikelser
är mycket viktigt för att kunna
analysera avvikelsearbetet.

Sannolikhet
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Konsekvens

Diagrammet visar fördelning vad gäller värdering av inträffade avvikelser respektive år. Tyvärr är det fortfarande många avvikelser som saknar uppgift, men en
tydlig förbättring har skett. Men ett fortsatt arbete krävs för att alla avikelser ska värderas. Under 2017 har andelen händelser som värderats allvarliga minskat
medan de händelser som hamnat i det ”gula” fältet har ökat i andel.

Diagrammet visar fördelning vad gäller värdering av inträffade avvikelser 2015-2017. Tyvärr är det många avvikelser som saknar uppgift om
värdering. Ett bekymmer här är den otydlighet som finns i programutformningen vilket försvårar utvecklingen på detta område.

Sannolikhet
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Sannolikhet
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Konsekvens

Diagrammet visar fördelning på samtliga avvikelser som har värderats under 2014 - 2017. Färgerna är kopplade till värderingsmatrisen. Här framgår att andelen röda/
gröna minskat och andel gula har ökat markant 2017. Dock har tyvärr andelen som saknar värdering ökat 2017.
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Några bilder som visar hur väl vi
jobbar med uppföljnings processen
Under 2014 startade arbetet med att använda
avvikelsehanteringsmodulen i Treserva. Under tiden efter detta har
olika stödinsatser gjorts för att verksamheten ska kunna hantera hela
processen i systemet.
Det är mycket viktigt att vi i systemet kan påvisa att varje händelse
analyseras, värderas och att när så är skäligt åtgärder sätts in. Vi kan
se att utbildningsinsatser, förbättringar i manualer och gränssnitt sakta
men säkert bidrar till att allt fler genomför hela processen i systemet.
Men bilden ser olika ut inom verksamheten.
Många gånger är det något/några handgrepp som behöver
kompletteras i arbetet, för att vägleda i detta finns några bilder som
visar vad som behövs för att putsa på processen.
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Diagrammet visar hur väl hela uppföljningsprocessen dokumenteras i systemet. Om samtliga staplar är ungefär jämnstora dokumenteras samtliga delar i processen.
Under 2017 har antalet registreringar ökat tydligt, men de andra delarna i processen har inte följt med i ökningen.
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Diagrammet indikerar hur väl hemtjänsten kommit igång med uppföljningsprocessen i systemet. Men behöver jobba vidare med orsakskategorisering och åtgärder.
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Diagrammet indikerar hur väl Väsbygården kommit igång med att dokumentera hela uppföljningsprocessen i systemet. Under början av året har man jobbat med
hela processen i god omfattning men under andra halvåret minskar intensiteten.
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Diagrammet indikerar hur väl Korallen kommit igång med att dokumentera hela uppföljningsprocessen i systemet. Under hela året har man arbetat väl med hela
processen entydlig förbättring jämfört med föregående år, under hösten har ytterligare en förbättring skett.
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Diagrammet indikerar hur väl boende socialpsykiatri kommit igång med hela uppföljningsprocessen i systemet. Under hela året har man haft en mycket varierande
grad av tillämpningen.
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Diagrammet indikerar hur väl sysselsättning SoL arbetar med hela uppföljningsprocessen. Verksamhetens registrerade avvikelser 2017 är nästan i samtliga fall
hanterade så hela processen finns med.
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Diagrammet boendeenheter LSS jobbat med uppföljningsprocessen i systemet. Under hela året har man dokumenterat uppföljningsprocessen i rimlig omfattning,
vilket även här skedde under föregående år.
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Diagrammet indikerar hur väl daglig verksamhet LSS jobbar med uppföljningsprocessen. Under 2016 jobbade man inte med processen i rimlig omfattning. Under
2017 har dock tydliga förbättringar gjorts men arbetet behöver fortgå.
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Bilden ger en överblick hur väl man på respektive verksamhet arbetat med uppföljningsprocessen. Några verksamheter har fått årets guldstjärna vilket innebär att man
behöver fortsätta på inslagen väg. Andra verksamheter behöver jobba med att förbättra sin uppföljning. De som behöver förbättra kan få några tips på följande sidor.

2018-10-01

Några handgrepp som med fördel
kan användas för att förbättra
uppföljningsprocessen
Hanteringen av avvikelser finns beskriven i våra riktlinjer, rutiner och manualer.
Dessa finner du in kvalitetsledningssystemet.

På de följande bilderna finns en enkel beskrivning på hur enheten kan förbättra
sin uppföljningsprocess på den egna enheten.
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Manualer och rutiner

Här hittar du dokumenten

Samtliga dokument hittar du i
kvalitetsledningssystemet.
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Handgreppen för…

1. Fliken
bedömning

2. Klicka på den
eller de
avvikelseorsaker
som bedöms vara
relevanta..
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Handgreppen för…
1. Fliken
bedömning

2. Klicka för bedömt
alternativ för konsekvens..
3. Klicka för bedömt
alternativ för sannolikhet
att händelsen upprepas.
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Handgreppen för…
1. Fliken
bedömning

2. Sätt datum i ”Slutfört
datum”.

2018-10-01

1. Fliken
åtgärder

Handgreppen för…

3. Välj
verkställig
het i
fällmenyn.

2. Välj
åtgärd i
fällmenyn.

4. Här
hamnar
den
sparade
åtgärden.

5.
Markera
åtgärden.

7. Dina anteckningar hamnar här och
blir synliga när du markerar en
åtgärd (5.)

3. Spara.

6. Genom
att klicka
på ny får
du upp ett
nytt
antecknin
gsfönster
där d
antecknar
vad som
gjorts..
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Slut.

