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Patientsäkerhetsberättelse 2017 

Sammanfattning 

Under året har stort focus riktats på den nya lagen om Trygg och effektiv utskrivning från 

slutenvården. (2017:612) Mycket arbete har skett i både kommuner och landsting för att 

förbereda och utbilda personal och anpassa systemet. Primärvården är ju en ny aktör i 

utskrivningsprocessen från 1/1 2018. 

All legitimerad personal (arbetsterapeuter, sjukgymnast, sjuksköterskor), biståndshandläggare 

och chefer har fått utbildning i den nya processen i Prator 

(system för säker kommunikation från slutenvården)    

Eftersom antalet multisjuka som vårdas i hemma ständigt ökar så är utskrivning från 

slutenvården och överrapportering ytterst avgörande för att rätt vård ska ges vid rätt tillfälle. 

Primärvårdens läkarbemanning har förbättrats under året, vilket underlättar samarbetet och 

ger en snabbare kommunikation. Tidiga bedömningar och ordinationer från läkarna 

underlättar arbetet för hemsjukvården och ökar patientsäkerheten. 

Den övergripande samverkansorganisationen i Uppsala län tjänstemannaberedningen inom 

hälso-stöd-vård- och omsorg (HSVO), där bl.a. kommunernas socialchefer och region 

Uppsalas ledning finns representerade, beslutar om de gemensamma dokument som styr 

samverkan mellan länets kommuner och landstinget i Uppsala län som nu heter Region 

Uppsala. Fler nya riktlinjer har antagits under året. Dessa finns samlade i ViS= Vård i 

Samverkan 

Den Palliativa vården i kommunen har ju förändrats sedan ansvaret för den specialiserade 

palliativa vården övertogs av region Uppsala. Nu delas vården upp i allmän och specialiserad 

och i den allmänna är det primärvårdens läkare som är ansvarig. Tidigare fick ju alla patienter 

med cancer-diagnos tillgång till specialiserad vård. Nu är det bara ett fåtal som bedöms ha 

behov och skrivs in i Regionens SAH-team. Ytterligare en förskjutning av ansvar och insatser 

till kommunen. 

I Kommunen pågår ständigt ett förbättringsarbete för att öka patientsäkerheten. 

Egenkontroller utförs, avvikelser utreds och åtgärder vidtas för att det inte ska hända igen. 

Allvarliga händelser som leder till vårdskada utreds av medicinskt ansvarig sjuksköterska som 

bedömer om händelsen ska Lex Maria-anmälas till IVO (inspektionen för vård och omsorg) 
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Övergripande mål och strategier 

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

 

Patientsäkerhetslagen (PSL2010:659) syftar till att ge vårdgivaren kontroll över det 

patientsäkerhetsarbete som pågår i vården.   

Patientsäkerhetsberättelsen ska upprättas senast 1 mars varje år och innehålla; beskrivning av 

hur verksamheten arbetar för att identifiera, analysera och minska riskerna. 

Varje patient ska känna sig trygg och säker i kontakt med kommunens vård och omsorg. För 

att medarbetarna ska kunna utföra detta behövs förutom tillräckliga resurser, ett 

ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Detta ska göra det lättare att uppnå hög 

kvalitet så att händelser som kan leda till vårdskador, missförhållanden och andra avvikelser 

inte uppstår. 

Aktiviteter 2018 

 Förebygga vårdskador genom att arbeta med riskbedömningar Öka antalet 

riskbedömningar i kvalitetsregistret Senior Alert. 

 Förbättra och säkerställa läkemedelsöverlämnandet och därmed minska antalet 

läkemedelsrelaterade avvikelser 

 Fortsätta att arbeta för att förbättra följsamheten av basala hygienrutiner 

 Att arbeta på ett systematiskt och förebyggande sätt för att minimera antalet 

infektioner. 

 Samarbeta länsövergripande för att undvika brister i vårdkedjan. 

 Revidera rutinerna för samarbete med Primärvården och Specialistanknuten 

hemsjukvård/Tierp(SAH). 

 Involvera patienter och närstående i patientsäkerhetsarbetet  

 Översyn och granskning av avvikelsehanteringen och klagomålshanteringen 

 Fortsätta med utbildningen i systematiskt säkerhetsarbete för att förebygga brand- och 

falltillbud. 

 Planera och påbörja arbetet med nya journalen i Treserva.  
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Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbete 

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

Utbildnings-och omsorgsnämnden 

Utbildnings-och omsorgsnämnden har ledningsansvar för kommunens Hälso-och sjukvård. 

Nämnden ska ansvara för att det finns ett ledningssystem för systematiskt 

kvalitetsarbete(SOSFS 2011:9) Nämnden ska planera, leda och kontrollera verksamheten på 

ett sätt som leder till att kravet på god vård upprätthålls enligt Hälso-och sjukvårdslagen 

(1982;763) upprätthålls. Nämnden ska även fastställa övergripande mål för det systematiska 

kvalitetsarbetet samt kontinuerligt följa upp och utvärdera målen. 

Verksamhetschefens ansvar 

Verksamhetschefens ansvar är att säkerställa patientens behov av trygghet, kontinuitet, 

samordning och säkerhet i vården. Verksamhetschefen får uppdra åt andra befattningshavare 

inom verksamheten som har tillräcklig kompetens och erfarenhet att fullgöra enskilda 

ledningsuppgifter. Verksamhetschefen ska tillsammans med Vård-och omsorgschef och MAS 

följa upp och analysera verksamheten inom patientsäkerhetsområdet. 

Vård-och omsorgschef 

Ha det operativa ansvaret för verksamheten och följa upp insatser som säkerställer 

patientsäkerheten. Säkerställa att det finns riktlinjer och rutiner för detta. 

Medicinskt ansvarig Sjuksköterska och medicinskt ansvarig för 

rehabilitering 

Vårdgivare ansvarar för att det finns en Medicinskt ansvarig sjuksköterska och Medicinskt 

ansvarig för rehabilitering MAR enligt ((enligt 24§ Hälso-och sjukvårdslagen och 7 kap.3§ 

Patientsäkerhetsförordningen). 

 MAS ansvarar för att det finns riktlinjer och rutiner för kvalitet och säkerhet i 

verksamheten avseende den vård – och behandling som patienterna ges enligt HSL. 

 MAS ska även utöva tillsyn och granska verksamheterna.  

 MAS ska även på uppdrag av vårdgivaren utreda och anmäla allvarliga händelser som 

lett till vårdskada till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) 
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Områdeschefer 

Områdescheferna ansvarar för att 

 att de rutiner och riktlinjer som verksamhetschef och medicinskt ansvarig 

sjuksköterska fastställt följs 

 att personalen har utbildning och kompetens för sina arbetsuppgifter. 

 att avvikelsehantering och lex Sarah-utredningar görs samt att basala hygienrutiner 

följs. 

 

Hälso- och sjukvårdpersonalens ansvar 

 Hälso-och sjukvårdpersonalen ansvarar för att hälso-och sjukvårdarbetet följer 

vetenskap och beprövad erfarenhet samt att inom ramen för verksamhetens 

ledningssystem medverka i det systematiska kvalitetsarbetet med förbättringar och 

utveckling av den egna kompetensen 
 Omvårdnadspersonal som biträder legitimerad personal genom delegering har ansvar 

för att dessa hälso-och sjukvårdsuppgifter utförs korrekt 

 

Struktur för uppföljning och utvärdering 

SOSFS 2011:9 3 kap. 2 § 

 

 Avvikelser är ett ständigt kvalitets-och förbättringsarbete. I 

avvikelsehanteringsprocessen bedöms om händelsen inneburit en risk, tillbud eller 

skada. 

– Risk: innebär att en negativ händelse kan inträffa.  

– Tillbud: en händelse som kunnat medföra vårdskada.  

– Skada: innebär lidande, obehag, kroppslig eller psykisk skada, sjukdom eller död 

som orsakats av hälso-och sjukvården 

 Infektionsregistrering: Samtliga infektioner i ordinärt och särskilt boende registreras 

och rapporteras kvartalsvis till medicinskt ansvarig sjuksköterska. Detta rapporteras 

vidare till Enheten för Vårdhygien som sammanställer alla infektioner i länet. 

Enheten för vårdhygien, landstinget i Uppsala län informeras fortlöpande vid 

infektionsutbrott och vid risk för smittspridning. De är rådgivande vid ex. 

magsjukeutbrott och vid behov görs akuta besök på berörda enheter. Vid planering av 

ny verksamhet t.ex. inför nybyggnation har hygiensköterska medverkat och tittat på 

ritningar för att material, utrustning och utrymmen ska vara optimala ur ett hygien- 

perspektiv. 
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 Mätning av följsamhet till basala hygienrutiner ska genomföras inom ordinärt- och 

särskilt boende 2 gånger/år 

 Hygienronder ska genomföras på särskilda boenden varje år av ansvarig chef, 

hygienombud och sjuksköterska. Hygiensköterska från Vårdhygien deltar vid 

hygienronder vart 4:e år.  

 Läkemedelsgranskning: Granskning av läkemedelsförråd samt följsamheten till de 

lokalt upprättade riktlinjerna för läkemedelshantering sker regelbundet av medicinskt 

ansvarig sjuksköterska och ansvarig chef. Extern granskning kommer att genomföras 

under 2018. 

 Enkät; ”Säkerhet på arbetsplatsen” från SKL Sveriges kommuner och landsting. Alla 

anställda svarar på frågor om patientsäkerhet. Ansvarig chef använder sig av svaren 

för att kartlägga och planera säkerhetsarbetet på sin enhet. 

 Nationella kvalitetsregister;  

Senior Alert; Ett kvalitetsregister för vård och omsorg med syfte att förbättra det 

förebyggande arbetet, registrera riskbedömningar och åtgärder som vidtas för att 

förbättra vården och öka säkerheten. Det som registreras är risk för fall, trycksår, 

onormal viktnedgång, munhälsa, inkontinens.  

BPSD: Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens. Symtom som kan uppstå 

vid demenssjukdom ex. oro, apati, sömnstörningar, aggressivitet, hallucinationer som 

orsakar lidande framförallt hos den sjuke men även för anhöriga och personal. I 

registret identifieras och sammanställs symtomen på ett struktureras sätt och med det 

resultatet kan omvårdnad och bemötande anpassas för att minska symtomen hos den 

sjuke. 

Palliativa registret: Är ett nationellt kvalitetsregister där vårdgivare registrerar hur 

vården av en person i livets slutskede varit. Syftet är att förbättra vården i livets slut 

oberoende av diagnos och vem som utför vården.  Svaren från enkäten används för att 

förbättra kvaliteten på vården och identifiera förbättringsområden.   

Hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits samt vilka åtgärder som 

genomförts för ökad patientsäkerhet 

SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 1-2 

 

 Avvikelsehantering samt dokumentation gällande insatser enligt Socialtjänstlagen SoL 

och Hälso-och sjukvårdslagen HSL görs direkt i verksamhetssystemet av samtlig 

personal.  Utredningen görs i första skedet av ansvarig chef. De avvikelser som 

graderas 3 och 4 anses som allvarliga och skickas till medicinskt ansvarig 

sjuksköterska för bedömning och medicinskt ansvarig sköterska avgör om det ska 

utredas enligt Lex Maria och sen skickas till Inspektionen för vård-och omsorg, IVO.  
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Avvikelser enligt SoL/Lex Sarah ansvarar respektive chef för. Gemensamt beslut med 

medicinskt ansvarig sjuksköterska och/eller Vård-och omsorgschef inför anmälan till 

Inspektionen för vård- och omsorg, IVO. 

 Alla nya vikarier får utbildning av en sjuksköterska eller MAS, om delegering och 

hygienregler. Efter detta genomför vikarien en webbutbildning för delegering och när 

diplomet är utskrivet, bokas tid med en sjuksköterska som ger specifik information om 

de patienter man ska överlämna läkemedel till. Även ordinarie personal kan förnya sin 

delegering genom Webbutbildning varje år och bibehålla sin kompetens 

 Riskbedömningar har gjorts på samtliga som bor på SÄBO, för att upptäcka risk för 

trycksår, fall, undernäring inkontinens och munhälsa. 

 Fortbildning av hygienombud; två informationsträffar med hygienombuden har 

genomförts tillsammans med Hygiensköterska från Vårdhygien, Uppsala Akademiska 

sjukhuset. 

 En spetsutbildning i vårdhygien har genomförts av hygiensköterskan. Den är riktad till 

legitimerad personal och chefer. 

 I samarbete med Vårdhygien på Akademiska sjukhuset har alla kommuner utarbetat en 

handlingsplan inför utbrott av smittsamma sjukdomar. Finns på Tallmon nu. 

 Den finns lättillgänglig för all personal på Särskilda boenden. Rätt insatser ska kunna 

sättas in dygnet runt även och chefen inte är på plats 

 I samband med den nationella fallkampanjen anordnades en informationsdag på 

Fyrklövern Där medverkade rehab-enheten, primärvården, brandförsvaret, fixar-

service. Träningstips på mat och motion gavs och möjligheter till diskussioner. 

 I oktober hade kommunen besök av två handläggare från IVO för uppföljningar av de 

4 Lex Maria-ärenden som skickat in till IVO under 2016.  

 Utbildning i trycksårsprofylax och lämpliga madrasser har genomförts vid 4 tillfällen. 

Utbildare var en konsulent från Care of Sweden.  

 Förflyttningsutbildning – Vi har genomfört basförflyttningsutbildningar för ordinarie 

nyanställd personal under våren 2017.  

 Fortsatt arbete med fallprevention och brandsäkerhet, fler utbildningar och 

ombudsträffar har genomförts under året och arbetet med våra framtagna checklistor 

för att finna våra riskpatienter i tid fortsätter med framgång. 
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Uppföljning genom egenkontroll 

SOSFS 2011:9, 5 kap.2, 7 KAP.2§ P 2§ 

Säkerhet på arbetsplatsen 

Alla chefer kontrollerar en gång varje år hur mycket medarbetarna känner till om Säkerheten 

på arbetsplatsen.  

Det frågeformulär som används är nationellt och utformat av SKL och finns i Handboken för 

grundläggande patientsäkerhetsarbete. Det är väsentligt för patientsäkerheten att alla 

medarbetare vet vad man ska göra när det uppstår händelser som inte följer rutiner och 

riktlinjer. 

Basala hygienrutiner  

Under året har dokumentet om kommunens hygienriktlinjer uppdaterats av vårdhygien. 

Kontroller av följsamheten har genomförts 2 ggr/år på varje enhet 

Respektive chef och hygienombud är ansvarig för detta.  

Följsamheten av basala hygienrutiner är oftast mycket god. 

Läkemedelshantering 

Speciellt utvalda sjuksköterskor har ansvar för att kontrollräkna och städa i de två 

läkemedelsförråd som finns. Särskils rutin finns för detta. 

Samverkan för att förebygga vårdskador 
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 1-2 

 

I de länsövergripande samarbetsgrupperna är alltid focus på att förbättra samarbetet och 

därmed öka patientsäkerheten. 

Under året har flera rutiner fastställts för detta ex. Nutrition, tandvård,  

Region Uppsala har inrättat Mobila läkarteam som när det är utbyggt ska bestå av 8 team i 

dagsläget är de 3. Teamet består av läkare och sjuksköterska som dagtid kan göra hembesök 

tillsammans med Hemsjukvården eller som komplement till primärvården. 

Beslutstöd har införts i länet under året. Det är ett strukturerad och validerat sätt att bedöma 

människors behov av rätt vårdnivå. Genom att följa en checklista och föra in värden så får 

sjuksköterskan en indikation om patienten behöver åka till sjukhus eller om man kan avvakta. 
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Alla kommuner i länet samarbetar med Landstinget för att undvika avvikelser som kan leda 

till vårdskada. Det finns dokument som reglerar samarbete vid utskrivning från slutenvården 

och ansvarsfördelning mellan olika vårdgivare. Vård i samverkan VIS, dokumenten finns nu i 

en katalog som heter Docplus och är tillgänglig för all personal. 

I ledningsgrupp; Närvård Äldre deltar tjänstemän från Geriatriken, Primärvården 

Äldrepsykiatrin och kommunen för att utveckla det gemensamma samarbetet. 

I kommunen samarbetar alla på olika sätt för att vårdskador inte ska uppstå. Genom att göra 

riskanalyser på varje vårdtagare kan risker upptäckas i tid och åtgärdas. 

Senior Alert och BPSD är två kvalitetssystem som används. 

 Riskanalys 

SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 1-2 
 

Riskanalyser ska göras inför förändringar av en verksamhet och även på befintliga processer i 

en organisation som bedöms innehålla många risker, exempel; komplex vård och behandling, 

inför förskrivning/användande av skyddsåtgärder och där ett arbetsmoment eller viss situation 

är riskfylld 

Informationssäkerhet 

HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1§ 
 

Granskning av hälso-och sjukvårdspersonalen journalföring görs vid utredningar och genom 

stickprov. Regelbunden granskning är ett mål som finns och görs men prioriterats ofta ner på 

grund av tidsbrist hos chefer. 

Riktlinjer enligt PUL finns men med den nya datalagen som kommer under 2018 kommer de 

att ersättas. Dataskyddsförordningen/GDPR(General Data Protektion Regulation) gäller som 

lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Förordningen kommer att 

innebära en hel del förändringar för de som behandlar personuppgifter och stärkta rättigheter 

för den enskilde när det gäller personlig integritet. 
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Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet 
SFS 2010:659, 6 kap. 4§ och SOSFS 7 kap. 2 § p 5 

Hälso- och sjukvårdspersonalen är enligt patientsäkerhetslagen skyldig att bidra till att hög 

patientsäkerhet upprätthålls. 

Avvikelser rapporteras via det integrerade avvikelseprogrammet i verksamhetssystemet 

Treserva enligt de lokala rutinerna för avvikelsehantering. 

Analys samt åtgärder görs av områdeschefer vid behov i samarbete med medicinsk ansvarig 

sjuksköterska 

Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska bedömer allvarlighetsgraden och utreder händelser enligt 

Lex Maria och gör anmäla till IVO, Inspektionen för vård-och omsorg 

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

 

Inkomna klagomål och synpunkter utreds enligt kommunens rutiner. 

Inkomna klagomål från Patientnämnd och Socialstyrelsen utreds av medicinskt ansvarig 

sjuksköterska alternativt av områdeschef beroende av klagomålets art. 

Nu lag gällande klagomål och synpunkter från 1januari 2018 vilket innebär att rutiner ses 

över. 

Samverkan med patienter och närstående 

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

 

Synpunkter från patienter och närstående fångas upp genom att kontakt tas med 

områdescheferna 

Vid upprättande av genomförandeplaner bjuds närstående att delta för att bidra med 

information om den enskilda och få information. 

På Tallmon har anhörig möjlighet att närvara och lämna synpunkter på gårdsrådet, där även 

politiker medverkar.  

Synpunkter från anhöriga i ordinärt boende handläggs av ansvarig chef. 

Vid utskrivningar från sjukhus där insatser från kommunen behövs bjuds anhöriga in för att ta 

del av informationen och lämna synpunkter. 
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Sammanställning och analys 
Sammanställning och analys av avvikelser sker via det integrerade avvikelseprogrammet 

Treserva och görs av ledningsansvariga samt legitimerad personal. 

Rapport till Utbildnings-och omsorgsnämnden görs varje kvartal och i patient-

säkerhetsberättelsen 

Resultat av aktiviteter från 2017 
SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 §, 7 kap 2 § p 6 
 

 Införa riskbedömningar enligt Senior Alert i ordinärt boende. Har påbörjats 

 Översyn av delegeringsprocessen Förbättringar har skett och nya rutin har fastställts 

 Översyn och granskning av avvikelsehanteringen. Ett ständigt pågående arbete 

 Planera och påbörja arbetet med nya journalen i Treserva. Har påbörjats, modul är 

inköpt 

 Fortsätta med utbildningen i systematiskt säkerhetsarbete för att förebygga brand- och 

falltillbud. Fortsätter 

 Se över arbetssättet i Rehab enheten för att kvalitetssäkra åtgärderna Pågår 

 Riktlinje och rutin för skyddsåtgärder har fastställts under året. Genomfört 

 

Externa Avvikelser 

Till andra vårdgivare inom slutenvård har kommunen skickat 9 avvikelser  

De avvikelser som skickat till Akademiska sjukhuset gäller bristande följsamhet till de 

överenskommelser som finns för vård i samverkan. 

Gävle sjukhus: Brister vid utskrivning från sjukhuset. 

Lex Maria 

Vårdgivaren har skickat två Lex Maria till IVO under året. Vid båda händelserna har 

vårdskada uppstått. Enligt utlåtandena från IVO har vårdgivaren i samtliga fall fullgjort sin 

skyldighet att anmäla och utreda dessa händelser. 

Interna utredningar enligt Lex Mara har gjorts angående händelser som handlar om läkemedel 
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Landstingets Tandvårdsstöd och Vård- och omsorgs munhälsoarbete 

Tandvårdsstöd och munhälsoarbetet riktar sig till personer med ett omfattande behov av vård 

och omsorg. Bedömningar och utfärdande av intyg för detta görs av utbildade personer inom 

kommunen. Intyget ger en gratis munvårdsbedömning av folktandvårdens tandhygienist i 

hemmet. 

Under 2017 var det 142 personer som hade ett Tandvårdintyg. 

I den munvårdsutbildning som Folktandvården erbjuder till kommunen personal har 30 

stycken från särskilt boende deltagit och 26 stycken som arbetar i ordinärt boende under 2017 

Ansvaret för att utfärda tandvårdsintyg till de boende på Pukslagarvägen ligger fortfarande 

kvar i kommunen. 

Hemsjukvården 

Nationella undersökningar visat att allt fler multisjuka vårdas och kommer att vårdas i 

hemmet i kommunal hälso-och sjukvård. Samtidigt ställs allt högre krav på att vården är god 

och säker. Vilket i sin tur ökar behovet av att resurserna anpassas eller ökas för att kunna ge 

en patientsäker vård. 

Under 2017 har kommunen hemsjukvård sett detta, det är inte så många fler patienter men fler 

multisjuka. 

Läkarbemanningen på Primärvården har förändrats, några läkare har slutat och det har 

kommit nya men det är totatalt fler i tjänst och det gör att det går fortare att komma i kontakt 

med läkarna. Primärvården har ju ett större ansvar för allmän palliativ sedan 2015, där 

samarbetet med Hemsjukvården är viktigt. 

Under året har problem med bemanning funnits av och till. 2 sköterskor har slutat, två är 

långtidssjukskrivna och 4 nya har anställts. Det är speciellt svårt att få sökande till nattjänster. 

Rehabenheten 

 Under 2017 har Rehab enheten ökat sin kvalité genom att vara mer 

individ/patientfokuserade  

 Ökat samarbetet i teamet (morgonmöten, Treserva mail till hela gruppen) 

 Ökad tillgänglighet och arbete pågår (samkopplad telefon, rehab ass, hemsidan och 

broschyren) 

 Påbörjat arbete med att tydliggöra Rehab enhetens mål 

 Tydliggöra patientens egna mål i Rehab planerna, för ökat självbestämmande 

 Utbildningsplan för ökad kompetens i Rehab gruppen. 
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 Under hela året har kommunen haft tillgång till en fysioterapeut (anställdes sept. 2016) 

Det är en stor kompetenshöjning då detta saknats i fler år pga. besparing. Enlig ViS 

riktlinje (rehabilitering och habilitering i samverkan) är kommunerna skyldig att ha 

denna kompetens.. 

 Rehabgruppen har medverkat i flera utbildningsinsatser som hjälpmedel/Sam har 

erbjudit förskrivare, ex. lyftutbildning, rullstolsutprovningsutbildning, 

förflyttningsutbildning med speciella hjälpmedel.  

 Arbetsterapeuter och fysioterapeut har genomgått OTAGO utbildning som riktar sig 

till fallförebyggande arbete. En arbetsterapeut och en fysioterapeut har medverkat i 

Boobath 2 dagars kurs.  

 

Statistik 

                                                                                                                            

Exempel på insatser som Hemsjukvården ansvarar för; 

 

Enhet Läkemedels- 

ansvar 

Läke- 

medels- 

genomgång 

Diab- 

etiker 

Insulin 

be- 

handlad 

diabetiker 

KAD 

(Kvar-

liggande 

urin-

kateter) 

Bedömda 

Senior  

alert 

Avlidna 

Särskilt 

boende 

27 (29) från 

1/10 

27 6 5 1 27 7 

Ord. 

boende 

155 62 45 25 11 4 17 

Tabell: antalet läkemedelsansvar, läkemedelsgenomgång, diabetiker, diabetiker med insulin, KAD ,bedömda i 

senior alet, avlidna – i särskilt, respektive ordinärt boende under 2017 

 

 

Hemsjukvård 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

Antal inskrivna 

personer 

327 328 325 443 

Antal delegeringar 341 232 365 376 

Avvikelser fall  368 391 388 388 
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Fall med skada  78 63 - 97 

Fall utan skada    263 

Fall med hjälpmedel    28 

Avvikelser läkemedel 265 227 268 254 

Avvikelser till  

andra vårdgivare 

18 17 17 11 

Lex Maria 2 1 4 2 

Tabell: Antalet avvikelser 2014-2017 

Tabellen visar att antalet inskrivna personer med insatser från sjuksköterska, arbetsterapeut, 

fysioterapeut. Den stora ökningen sedan föregående år kan i viss mån bero på att personer 

som bara har hjälpmedel finns med i statistiken men ökningen av fler multisjuka börjar 

märkas.  

Läkemedelsavvikelser har minska lite sedan förra året.  

Avvikelser till andra vårdgivare är några färre och även lex Maria har minskat.  

Statistiken för fall har justerats under året och fler orsaker kan tas fram. Det totala antalet är 

dock lika som föregående år. 

Infektionsregistrering 2017 

 

Enhet Urinvägs- 

infektion  

med 

KAD 

Urinvägsinfektion 

utan KAD 

(kvarliggande urinkateter) 

Sår- 

infektion 

Lung- 

Inflammation 

(Pneumoni) 

VRE,  

Mag- 

sjuka 

Särskilt 

boende 

1 1 2 1 5 

Ordinärt 

boende 

13 11 34 10 2 

Tabell: Infektionsregistrering 2017 

Under magsjukeutbrottet på Tallmon före jul, begränsades smittspridningen till bara 3(5) enheter. 

Man följde handlingsplanen, införde kohortvård och stängde enheter, informerade omgivningen och så inga  

onödiga besök gjordes. 
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Palliativa registret 

Palliativa registret är ett nationellt kvalitetsregister där vårdgivare registrerar hur vården av en 

person i livets slutskede varit. Syftet är att förbättra vården i livets slut oberoende av diagnos 

och vem som utför vården. Vårdpersonal besvarar en enkät med cirka 30 frågor som handlar 

om hur vården varit sista veckan i livet. Sedan använder personalen resultatet för att se vilken 

kvalitet som vården håller och vad som behöver förbättras. När förbättringar görs kan man 

använda resultat från Svenska palliativregistret för uppföljning. 

Områden 2014 2015 2016 2017 

Ej Trycksår 71 % 75% 91,7            71% 

Munhälsa 

bedömd 

65 % 88% 91,7 77% 

Smärta; 

läkemedel 

Vb. enligt ord. 

80 % 92% 100 89% 

Läkemedel Vb. 

vid illamående 

25 % 66% 95,8% 88% 

Läkemedel Vb. 

vid ångest 

58 % 88% 95,8% 94% 

Läkemedel Vb. 

vid Rosslighet 

76 % 88% 95,8 94% 

Samtal m. läkare 

i livets sista tid 

64 % 51% 62,5 35% 

Info till anhöriga 

av läkare 

87 % 95% 83,3 71% 

Eftersamtal  

anhöriga 

59 % 56%         46,2%  

(19,3 tackat nej) 

          53,6% 

( 14,7 tackat nej) 

Var ej ensam i 

dödsögonblicket 

5 % 88%          91,3%          38,9% 

Tabell: resultat 2014-2017 

Analys av resultatet är att palliativa vården har försämrats lite under 2017 i 

Älvkarlebykommun. En utmaning att arbeta med under 2018 
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Utmaningar och aktiviteter 2018 

 Arbetet med att få nya lagen; Tryggt och säker utskrivning från slutenvården att 

fungera säkert med Primärvården som ny aktör där syftet med lagen är att patienter 

som inte har behov av slutenvårdens resurser ska lämna slutenvården på ett tryggt sätt 

 Nytt sätt att dokumentera för HSL-personal. Dokumentationen ska ske i processer 

enligt ICF/KVÅ (ICF= Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa. 

KVÅ=Klassifikation av vårdåtgärder )  

            Utbildning: Kommer att ske under hösten för att kunna leverera statistik till      

            Socialstyrelsen hälsodataregister den 1/1 2019. 

 Påbörja planeringen för hälso-och sjukvården på nya Tallmon 

 Basförflyttningsutbildning för undersköterskor. Erfarna undersköterskor ska genomgå 

en instruktörskurs (Modern Arbetsteknik) som kommer att genomföras under mars-

april 2018. Detta görs för att bredda kunskaperna kring basförflyttningskunskap.  

 Instruktörerna kommer att hålla i utbildningarna för vårdpersonalen var 4:e år och ha 

minst två tillfällen varje år för att fånga upp nyanställda.  

 Utbildning av Rehab ombud för att bredda och fördjupa det rehabiliterande 

förhållningssättet i kommunen. Utbildningsmaterialet är framtaget av Arbetsterapeut 

och fysioterapeut i kommunen. 

 

Framtida utmaningar för Vård och Omsorg 

Undersökningar gjorda av Socialstyrelsen visar att äldre multisjuka personer ofta mår sämre i 

ordinärt boende än i särskilt boende. 

Många i ordinärt boende upplever även att de har sämre hälsa än de som bor i särskilt boende. 

Vid vård av äldre multisjuka ställs höga krav på att de olika insatserna från hälso-och sjukvård 

och omsorg hålls samman. Man ser även att de med många hemtjänsttimmar och besök varje 

dag lider av oro och ängslan och känner sig otrygga i sitt hem. 

En större andel äldre multisjuka ska vårdas i kommunerna, Hälso-och sjukvårdspersonalen 

måste ju förhålla sig till patienterna, anhöriga, hemtjänstpersonal, landstingets sjukvård, det är 

många viljor och intressen De står ofta ensamma med svårt beslut i svåra situationer.  

Personalbemanningen är ju en annan utmaning, det är svårt att konkurrera om den utbildade 

personal som finns. 

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har i en studie för att kartlagt behovet av olika sätt 

att utforma äldreomsorgen. Vårdanalys konstaterar bland annat att planeringen av 

morgondagens äldreomsorg måste utgå från äldres olika behov och den måste anpassas till 

äldre med kroniska sjukdomar samt en ökad mångfald bland äldre. Det ska också finnas flera 

olika sorters omsorg om äldre. 
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Vidare anger de att det behövs utveckling av det förebyggande arbetet med rehabilitering som 

ökar de äldres chanser att klara sig undan en svårare funktionsnedsättning. Det behövs även 

utveckling av närståendestöd, för att förebygga ohälsa hos dagens anhörigvårdare när de 

själva blir äldre. 

Utifrån rapportens slutsatser konstaterar Vårdanalys att man måste stärka förutsättningarna för 

att kommunerna ska kunna arbeta långsiktigt och i samverkan med landstingen. 

 


