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Inledning 

Enligt patientsäkerhetslagen (PSL) ska vårdgivare som bedriver verksamhet enligt hälso- och 

sjukvårdslagen (HSL) årligen upprätta en patientsäkerhetsberättelse. I socialstyrelsens 

föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete framgår att 

även en sammanhållen kvalitetsberättelse bör upprättas. I Älvkarleby kommun har en 

patientsäkerhetsberättelse upprättats varje år, men från och med året 2020 upprättas istället en 

samlad kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa:  
Socialstyrelsen ”Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 2020–2024” 
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SAMMANFATTNING 

Även detta år har patientsäkerhetsarbetet påverkats av covid-19-pandemin. Delar i utveckling 

och patientsäkerhetsarbetet har fått ställas om för att hantera pandemin. Under året har 

vaccinationer mot covid-19 planerats och utförts för både patienter och medarbetare. God 

samverkan mellan region och kommun har varit betydelsefullt då båda parter varit delaktiga i 

åtgärder för att förhindra smittspridning samt planering inför vaccinationer. Detta är ett arbete 

som kommer att fortgå under 2022. Grundförutsättning för att kunna förhindra smittspridning 

är en hög följsamheten till basal hygien- och klädregler. Under året har en handlingsplan 

tagits fram kring vårdrelaterade infektioner och smittspridning. Denna handlingsplan har 

verksamheten arbetat fram tillsammans med stöd av Vårdhygien, den kommer att gälla under  

2022. Förvaltningen har beslutat om att upprätta handlingsplaner gällande patientsäkerhet. För 

att göra detta på ett systematiskt sätt har förvaltningen valt att använda Sveriges kommuner 

och regioners (SKR)  framtagna verktyg som är i enlighet med den nationella handlingsplanen 

för ökad patientsäkerhet.  

 

Under 2021 har arbetet med den nationella omställningen till Nära vård fortsatt. 

Förändringsledare har anställts i verksamheten och har under hösten påbörjat arbetat med att 

identifiera utvecklingsbehov inom ramen för Nära vård inom kommunen. Omställning till 

Nära vård innebär att samskapa med den enskilde och arbeta mer personcentrerat, 

sammanhållet, proaktivt och hälsofrämjande. En åtgärd som verksamheten har identifierat för 

att kunna möte framtidens behov är införandet av välfärdsteknik. Under hösten har ett arbete 

pågått för att kartlägga nuläget och ta fram handlingsplaner för hur vi ska påbörja arbetet med 

att förbereda verksamheterna inför att implementera fler digitala och tekniska lösningar. 
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GRUNDLÄGGANDE FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR 

SÄKER VÅRD  

Övergripande mål och strategier  

Det övergripande målet är att vården ska vara av den kvaliteten att ingen 

patient ska drabbas av vårdskador inom den kommunala primärvården 

eller att brukare/klient ska drabbas av missförhållanden inom den 

kommunala verksamheten.  Målet är också att varje enskild person ska känna sig trygg i 

kontakten med kommunens verksamheter och att medarbetare ska få de förutsättningar som 

behövs för att ge en god och säker vård och ett tryggt bemötande. En strategi för att förebygga 

vårdskada eller missförhållande är att använda ett systematiskt förbättringsarbete som leder 

till att förbättringsområden identifieras, analyseras och i sin tur leder till förbättringar i 

verksamheten.  Detta utförs bland annat genom avvikelsehantering. Om det sker en 

kontinuerlig kontroll av verksamheten kan verksamheten utifrån det skapa rutiner och 

arbetssätt som förebygger de fel och brister som har identifierats.  Ett annat sätt som används 

för att förebygga vårdskador, missförhållanden och förbättra vårdkvaliteten är 

kvalitetsregister.  

En delaktig patient/brukare bidrar till en säker vård, det är dessutom lagstadgat att 

patienten/brukaren och de närstående ska vara delaktiga i vård och 

behandling. Patient/brukare och anhöriga kan och bör medverka i utvecklingsarbete och göras 

delaktiga på olika sätt och på olika nivåer. Patient/brukarmedverkan bör ske på både individ- 

och verksamhetsnivå. Ett övergripande mål som finns är att ta fram ett arbetssätt som 

säkerställer att patient/brukare och anhöriga görs delaktiga på verksamhetsnivå. 

För att kunna möta förändringar och stödja omställningen till nära vård behöver kommunens 

patientsäkerhetsarbete utvecklas. Förvaltningen har valt att göra detta i enlighet med den 

nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet. Förvaltninge har under hösten 2021 

beslutat att använda sig av analysverktyget som SKR tagit fram för att stödja utvecklingen av 

patientsäkerhetsarbete. För att hälso- och sjukvården och den kommunala vård- och omsorgen 

ska vara fortsatt effektiv och av hög kvalitet samt kunna möta den demografiska utvecklingen 

och invånarnas behov på ett bättre sätt, krävs en omställning i hela vårdkedjan. Under året har 

en förändringsledare anställts som ska ha det övergripande och ledande arbetet i omställningen 

till effektiv och nära vård. 

 

Organisation, ansvar samt engagerad ledning och tydlig styrning 

 

Omsorgsnämnden är vårdgivare och har ansvar för kommunens Hälso- och sjukvård, 

socialtjänst och LSS (lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade). Nämnden ska 

planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att kravet på god vård 

enligt Hälso-och sjukvården (1982:763) upprätthålls. Nämnden ska även fastställa 

övergripande mål för det systematiska kvalitetsarbetet samt kontinuerligt följa upp och 

utvärdera målen. 

Vårdgivaren ansvarar för att det finns en medicinsk ansvarig sjuksköterska i kommunen 

(MAS). MAS har en central roll för patientsäkerheten inom hälso- och sjukvård. MAS 

ansvarar för att det finns riktlinjer och rutiner för kvalitet och säkerhet i verksamheten 
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avseende den hälso- sjukvård som patienterna ges. Ansvaret omfattar även att följa upp och 

utreda inkomna allvarliga händelser/avvikelser utifrån hälso- och sjukvårdsansvaret samt 

utöva tillsyn och kvalitetsgranska verksamheterna. Vårdgivaren har givit MAS i uppdrag att 

utreda och anmäla allvarliga händelser som lett till vårdskada till IVO (Inspektionen för vård 

och omsorg). 

Förvaltningschef får ge i uppdrag åt andra befattningshavare inom verksamheten som har 

tillräcklig kompetens och erfarenhet att utföra enskilda ledningsuppgifter. Förvaltningschef 

ska tillsammans med vård- och omsorgschef, verksamhetschef för hälso- och sjukvård samt 

MAS följa upp och analysera verksamheten inom patientsäkerhetsområdet.  

Vård- och omsorgschef och verksamhetschef för hälso- och sjukvård har det operativa 

ansvaret för verksamheten och ska följa upp insatser som säkerställer patientsäkerheten och 

säkerställa att det finns riktlinjer och rutiner för detta. 

Enhetschefer ansvarar för att upprätta rutiner och följa upp att personal följer de riktlinjer och 

övergripande rutiner som verksamhetschef, MAS och förvaltningschef fastställt. Enhetschefer 

ska även säkerställa att personal har utbildning och kompetens för sina arbetsuppgifter, att 

avvikelser dokumenteras och att lex Sarah- och lex Maria-rapporter skrivs.  

I patientsäkerhetslagen (2010:659) framgår att all hälso- och sjukvårdspersonal ska bidra till 

en hög patientsäkerhet samt rapportera risker för vårdskador och händelser som riskerar att 

medföra eller har medfört skador. Hälso- och sjukvårdspersonal ska även kontinuerligt 

medverka i det systematiska kvalitetsarbetet och arbeta i enlighet med riktlinjer och rutiner. 

När inte tillräcklig kompetensen finns inom den egna verksamheten vänder sig kommunen till 

olika stödinstanser som exempelvis Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och IVO samt 

regionala stödinstanser som Vårdhygien och Smittskyddsenheten. 

 

Samverkan för att förebygga vårdskador och säkra verksamhetens kvalitet 

 

Det övergripande forumet för samverkan är Hälsa, stöd, vård och omsorg (HSVO). HSVO är 

en samverkan på politisk- och tjänstemannanivå som bland annat beslutar om 

länsgemensamma samverkansdokument. HSVO beslutar även om arbetsgrupper inom olika 

områden, som patientsäkerhetsgruppen och GAP-UL. GAP-UL är en grupp som särskilt 

hanterar utskrivningsprocessen. Patientsäkerhetsgruppen är en grupp där region Uppsala och 

länets kommuner diskuterar identifierade patientsäkerhetsfrågor inom samverkan.  

 

Regionövergripande arbetsgrupper finns för prevention av fall, trycksår och undernäring. 

Dessa arbetsgrupper ska arbeta för implementering av insatser/åtgärder i syfte att förbättra 

vården och skapa en jämlik vård i länet. I arbetsgruppen ”Fall” finns representant från 

Älvkarleby kommun.  

 

Verksamheten samverkar med olika aktörer och huvudmän för att öka patientsäkerheten. 

Samverkan sker tillsammans med region Uppsala där ett fortlöpande arbete pågår, exempelvis 

hur in- och utskrivningar från slutenvården ska förbättras för att kunna uppnå en så hög 

patientsäkerhet som möjligt. Vid utskrivning från Gävle sjukhus sker överrapportering och 

planering i systemet Lifecare. Det finns inga regelbundna samverkansmöten kring 

utskrivningsprocessen mellan verksamheten och region Gävleborg. Patientens övergång 

mellan slutenvård och kommunal primärvård är ett riskfyllt moment. För att öka 
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patientsäkerheten vid utskrivning krävs att det finns en planering runt patienten. Om insatser 

behöver samordnas från olika verksamheter ska en samordnad individuell plan (SIP) erbjudas.  

Det finns gemensamma dokument, så kallade Vård i samverkan (VIS), som styr samverkan 

mellan länets kommuner och region Uppsala. För att förbättra följsamheten och kunskapen 

kring VIS har en projektplan inom regionen upprättats som syftar till att stödja 

implementeringen inom kommunala och regionala verksamheter. 

För att öka patientsäkerheten i samverkan finns rutiner för hur de olika huvudmännen skriver 

en avvikelse när det upptäcks brister i varandras verksamheter. Syftet med dessa avvikelser är 

att identifiera brister samt förhindra att det händer igen. 

 

För att förebygga vårdrelaterade infektioner ska all vårdpersonal tillämpa rutiner för basal 

hygien och klädregler. För att säkerställa detta sker samverkan med Vårdhygien region 

Uppsala. Under covid-19-pandemin har samverkan med Nära vård och hälsa, 

smittskyddsenheten och Vårdhygien varit av extra stor betydelse. Under året har det pågått 

samverkansmöten mellan kommun och region där viktiga frågor relaterade till rådande 

pandemi har bearbetats. God samverkan med regionens primärvård är av stor betydelse. Det 

sker kontinuerligt samverkansmöten mellan regionens primärvård och kommunens 

primärvård som syftar till att förbättra samverkan och patientsäkerheten. 

Intern samverkan mellan kommunens olika verksamheter sker kontinuerligt för att säkra och 

förbättra kvaliteten. Mellan hemtjänst och hälso- och sjukvård har samverkan utvecklats 

genom kontinuerliga möten två gånger i veckan i syfte att diskutera avvikelser, samordning 

inför utskrivningar från sjukhus och uppföljning av exempelvis hjälpmedel. En gång i 

månaden deltar sjuksköterska tillsammans med rehab-personal på omvårdnadspersonalens 

arbetsplatsmöten, då diskuteras patienter samt att utrymme för utbildning och handledning 

finns. 

Mellan boendestöd och individ- och familjeomsorgens vuxenhandläggare och öppenvården 

sker samverkan för att kunna möta upp det ökade behovet i verksamheten samt för att 

förbättra strukturen i brukares vardag. 

Individ och familjeomsorgen (IFO) har kontinuerlig samverkan med skolan. Andra parter som 

IFO har regelbunden samverkan med är Barnahus, Familjecentralen, Samverkan utveckling 

föräldraskap (SUF), Referensgrupp FoU Barn och unga, Länsgrupp våld i nära relation och 

hedersrelaterat våld och förtryck, Råd för social hållbarhet, Team Maria, Brottsofferjouren, 

Brottsförebyggande arbete, Risk i missbruk, Lokus, Länsgrupp biståndschefer, Bomöte 

(Älvkarlebyhus, polisen och Sauvera). Samtliga samverkanskonstellationer har det 

gemensamma syftet att säkra och förbättra verksamhetens kvalitet och arbetet med 

verksamhetens klienter. 

 

Informationssäkerhet 

Enligt 3 kap. 2 § HSLFS-FS 2016:40 ska vårdgivaren genom ledningssystemet säkerställa att 

dokumenterade personuppgifter hos vårdgivaren är åtkomliga och endast användbara för den 

som är behörig. Informationssäkerhet innebär att information som är känslig identifieras och 

skyddas på ett säkert sätt. Informationssäkerhet handlar om att rätt användare ska ha rätt 
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information vid rätt tillfälle. Verksamheten ska systematiskt följa hur, när och vem som tagit 

del av information. 

Granskning av journalföring görs vid utredningar och genom stickprov. Regelbunden och 

systematisk granskning är ett mål som finns. Loggkontroller utförs men inte i tillräckligt stor 

utsträckning och är ett utvecklingsområde. För att öka förutsättningar för att verksamheten 

utför loggkontroll på ett ändamålsenligt sätt har rutinen setts över och upprättande av 

lathundar har genomförts.  

Kommunikationssystemet Prator kommer under våren 2022 bytas ut mot Cosmic Link. En 

fråga som har lyfts och diskuterats i stor utsträckning är behörigheter till information. 

Behörigheten kombineras med en användarroll utifrån var man arbetar som i sin tur styr 

vilken information man har tillgång till. För att öka informationssäkerheten har kommunen 

valt att ha mindre behörighetsområden än i tidigare system. 

I samverkan med region Uppsala har det beslutats att kommunen ska ansluta till regionens 

system för avvikelsehantering. Hanteringen av avvikelse i vårdkedjan i samverkan mellan 

kommunen och regionen sker idag i pappersformat och brev skickas med vanlig postgång. För 

att öka informationssäkerheten har beslut fattats att kommunen ska använda regionens verktyg 

MedControl. Syfte med detta är att få en mer samlad hantering, snabbare flöde per avvikelse 

och att fasa ut pappershanteringen.  Planen är att verktyget ska börja användas under 2022. 

Det blir allt vanligare att möten sker digitalt. För digitala möten gäller samma regler som för 

fysiska möten, det vill säga att känsliga uppgifter behöver skyddas så att obehöriga inte 

kommer åt dem. Respektive huvudman ska se till att det finns system som kan säkerställa 

identiteten hos deltagare samt att säkerställa att mötet sker i en ostörd miljö. För att hantera 

känsliga personuppgifter över öppet nät måste den digitala tjänsten ha stark autentisering, 

vilket innebär inloggning med e-tjänstekort, bank-id eller motsvarande. Under 2021 har 

kommunen upphandlat system som planeras implementeras under 2022. 

 

En god säkerhetskultur 

En hög patientsäkerhet och kvalitetsmedvetenhet förutsätter ett 

strategiskt och långsiktigt arbete på alla nivåer i verksamheten. En öppen 

kommunikation gällande avvikelser och patientsäkerhet är förutsättningar 

för en god säkerhetskultur. Chef och ledare ska säkerställa att 

medarbetare kan känna sig trygga med att tala fritt om identifierade brister 

och att förbättringar utförs. En öppen kommunikation ger en ökad 

benägenhet att identifiera samt rapportera händelser vilket resulterar i en lärande organisation. 

Under arbetsplatsmöten med medarbetare har det lyfts och diskuterats kvalitets- och 

patientsäkerhetsfrågor. Under hösten 2021 har kommunens medicinskt ansvarig sjuksköterska 

deltagit på arbetsplatsmöten. Ett syfte med detta deltagande har varit att fånga upp 

medarbetares erfarenheter och tankar kring patientsäkerhet, öppna upp för en diskussion och 

reflektion samt att öka kunskapen kring lex Maria och lex Sarah. 

För att medarbetare ska känna engagemang och delaktighet i patientsäkerhetsarbetet är 

återkoppling på identifierade risker samt åtgärder viktigt.  När ansvarig chef är klar med 

utredning kring avvikelser ska återkoppling ske till medarbetare.  
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Arbetsmiljön påverkar medarbetarens möjlighet att utföra ett patientsäkert och kvalitetssäkert 

arbete. Faktorer som hög arbetsbelastning kan resultera i en sämre kvalitet och säkerhet. Det 

har varit hög sjukfrånvaro relaterat till pandemin vilket har påverkat arbetsbelastningen och 

patientsäkerhetsarbetet. Detta har bland annat medfört att delar av utvecklingen och det 

förebyggande arbetet har stannat av och prioriterats om.  

Adekvat kunskap och kompetens 

För att kunna erbjuda en god och säker vård behöver verksamheten 

säkerställa att medarbetare har den kompetens och de resurser som krävs. 

Vid utredning av allvarliga händelser som har inträffat under året har det 

visat sig att en av orsakerna till uppkomst av händelser till viss del beror 

på okunskap hos medarbetare. Åtgärden för att förhindra att detta händer 

igen har varit utbildning för medarbetare. Även när händelseanalys vid 

smittutbrott har genomförts i verksamheten har det framkommit brister i kompetens. Detta har 

resulterat i åtgärder som mer utbildning inom basal hygien och klädregler. Vårdhygien har 

varje år utbildning för chefer i utbrottshantering där några av cheferna har deltagit. 

 

Omhändertagandet av patienter i livets slut är ett prioriterat område. Målet för den palliativa 

vården är att ge högsta möjliga livskvalitet till både patienter och närstående. För att kunna 

möta detta har under året utbildning skett av palliativa ombud inom verksamheterna. 

Ombuden har kontinuerliga möten med regionens palliativa konsult-teamet för stöd och 

vägledning. Syftet med att utbilda palliativa ombud är att ge medarbetare mer kunskap inom 

området, palliativa ombud ska agera som ett stöd till övriga kollegor samt vara delaktiga i att 

utveckla den palliativa vården i verksamheten.  

 

I sjuksköterskans profession ingår ett handledningsansvar. Under hösten har ett nytt arbetssätt 

genomförts vilket innebär att varje nyanställd medarbetare vid ett tillfälle ska få handledning 

av sjuksköterska kring omvårdnad och förebyggande åtgärder. Detta kommer att utvärderas 

under år 2022. 

 

På obekväm arbetstid finns en sjuksköterska i tjänst. Att arbeta ensam ställer höga krav på 

kompetens. För att säkerställa bemanning utifrån erfarenhet och kompetens inom kommunal 

primärvård väljer verksamheten att utifrån en enskild bedömning/diskussion tillsammans med 

den nyanställa sjuksköterskan komma överens om när det är lämpligt att arbeta jourtid.  

 

Planering har skett under året att införa en ny version av bemanningens planeringsverktyg 

Time Care där fler kompetenskrav kan fyllas i vid beställning av vikarier. Detta leder till att 

tillsatta vikarier i större utsträckning uppfyller de krav som ställs. I samband med detta har 

bemanningsassistenter fått utbildning i verktygen/systemen Time Care och Time Pool 

 

Under året har verksamheten köpt in en webbutbildning om social dokumentation och lex 

Sarah. Dessa utbildningar kommer omvårdnadspersonal och nyanställda påbörja under år 

2022.  

 

En sjuksköterska har under året gått utbildning i förskrivningsrätt vilket innebär behörighet 

till att förskriva och ordinera vissa läkemedel.  
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För att kunna erbjuda kontinuerlig kompetensutveckling och fortbildning har förvaltningen 

under året sett över möjligheterna till en gemensam läroplattform. En läroplattform skulle 

innebära att medarbetare kan ta del av digitala utbildningar på ett enkelt sätt, samt att chefer 

kan följa upp medarbetarens kompetens utifrån genomförda utbildningar. 

 

Inom hälso- och sjukvårdens rehab-enhet har två medarbetare under året färdigställt tidigare 

påbörjad Bobath-utbildning. Bobath-konceptet är ett tillvägagångssätt som används i 

rehabilitering vid förvärvad hjärnskada. Konceptet har ett brett angreppssätt som genomsyrar 

alla led och involverar andra professioner vilket möjliggör att drabbade individer får en så bra 

rehabilitering som möjligt.  

 

Inom funktionshindradeomsorgen har alla medarbetare på område två gått utbildning Suicide 

Zero i syfte att medarbetare ska få mer kunskap kring att våga fråga vid misstanke om 

suicidtankar.  Medarbetare från samma område har även fått utbildning i FunkIT som är ett 

webbaserat hjälpmedel för personer med kognitiv funktionsvariation.  

 

 

Inom hemtjänsten har medarbetare fått utbildning i digital signering, kring att använda 

rapporteringsstöd samt gruppledare inom hemtjänsten har genomgått utbildning i att hålla 

medarbetarsamtal samt svåra samtal.  

 

Med hjälp av statsbidraget Äldreomsorgslyftet har fyra vårdbiträden på arbetstid kunnat 

utbilda sig till undersköterska.  

 

Inom öppenvården har medarbetare under året genomfört utbildning i Trygghetscirkeln som 

är en behandlingsmetod för föräldraskapsstöd och en utbildning i Trappan som är en metod 

som används i samtal med barn som blivit utsatta för våld. Utbildning  inom SUF 

(Samverkan-utveckling-föräldraskap för kognitiva svårigheter) har också genomförts.  

 

Inom enheten barn- och familj har samtliga medarbetare gått utbildning kring hedersrelaterat 

våld och förtryck, utbildning  kring barn med sexuellt avvikande beteende samt utbildning 

kring verksamhetssystemet Treserva. Medarbetare har gått utbildning kring Patriark 

(bedömningsinstrument för risk för hedersrelaterat våld) och några nätverksledare har 

utbildats för att kunna hålla i större nätverksmöten. Alla nyanställda har fått utbildning i BBIC 

(barnens behov i centrum), Signs of Safety (kartläggningsmetod), MI (samtalsmetod) och 

FREDA (våld i nära relation).  

 

Inom vuxenenheten har medarbetare genomfört utbildning i ASI  som är en standardiserad 

bedömningsmetod i intervjuform avsedd för användning i missbruks- och 

beroendeverksamhet. 

 

Patienten som medskapare  

Patienter, brukare och klienter och närstående har värdefull kunskap om 

sig själva och dess närstående. Vården och insatserna som utförs blir 

säkrare om patienterna, brukarna, klienterna och närstående är 

välinformerade och deltar aktivt. Det är dessutom lagstadgat att patienten, 

brukaren, klienten och de närstående ska vara en del av sin vård och 

behandling och sina insatser. Information till närstående sker efter att patienten, brukaren eller 
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klienten har gett sitt samtycke. Om patienten, brukaren, klienten ger sitt samtycke bjuds 

närstående in till att vara delaktiga i planeringen. Enligt Patientsäkerhetslag (2010:659) är 

verksamheten skyldig att hålla patienter och närstående delaktiga i patientsäkerhetsarbetet.  

I verksamhetens handlingsplan som utarbetades under år 2021 gällande vårdrelaterade 

infektioner 2022, är ett av målen att öka patientmedverkan. För att förhindra vårdrelaterade 

infektioner och smittspridning är det är viktigt att patienter och anhöriga väl införstådda med 

hygienens betydelse.  

Genom att involvera patienter, brukare eller klienter i utvecklingsarbetet får verksamheterna 

veta vad som fungerar och vad som kan förbättras. FoU Socialtjänst har drivit ett projekt för 

att stödja länets verksamheter i arbetet med att involvera patienter och brukare. Patient- och 

brukarmedverkan på verksamhetsnivå och organisatorisk nivå är ett förbättringsområde inom 

kommunen. Uppstart hur det kan genomföras utifrån riktlinje i VIS har skett under året. Detta 

arbete kommer att fortgå under år 2022. En åtgärd för att öka patientens medverkan på 

individnivå är Samordnad individuell plan (SIP). SIP är ett sätt att planera vården utifrån 

patientens behov. Det är en process som ska bidra till ökat inflytande och delaktighet för den 

enskilde. SIP används inte i dag i den utsträckning som önskas. Under året har verksamheten 

beslutat att delta i det länsövergripande arbete som syftar till att förbättra användandet av SIP. 

Verksamheten har deltagit i Workshop tillsammans med regionen och andra kommuner där 

nuläget har identifierats samt behov av framtida förändringar.  

 

 

AGERA FÖR SÄKER VÅRD 

Egenkontroll skall utföras systematiskt för att följa upp och 

kontrollera verksamhetens resultat och att den bedrivs enligt 

fastställda processer och rutiner för att förebygga vårdskada eller 

missförhållande. Verksamheterna bedriver olika typer av kontroller 

beroende på verksamhetens innehåll.  

 

Förvaltningsövergripande egenkontroll 

 

För första gången gjordes 2020 en förvaltningsövergripande egenkontroll där enhetscheferna 

fick svara på en mängd frågor om bland annat följsamheten till rutiner och riktlinjer. Samma 

egenkontrollfrågor besvarades 2021 och en positiv förbättring kunde ses inom många 

områden och övergripande har andelen JA-svar ökat från 68% till 83%. För de 

utvecklingsområden som identifierats har verksamheterna tagit fram handlingsplaner. 

Gemensamma identifierade utvecklingsområden för omsorgsförvaltningen är bland annat 

årliga analyser av den egna verksamhetens avvikelser, det systematiska brandskyddsarbetet, 

årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet och kontroll av loggar. 
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Specifika egenkontroller  

 

Infektioner 

 

Vårdrelaterade infektioner går många gånger att undvika genom att minska onödiga ingrepp 

och förhindra smittspridning. Merparten av alla patienter med en vårdrelaterad infektion 

behandlas dessutom med antibiotika. Därför är det viktigt även ur 

antibiotikaresistenssynpunkt att minska risken för smittspridning och förebygga 

vårdrelaterade infektioner 

 

Mål: Minska förekomst av infektioner  

 

Resultat: 
 

Enhet Lung- 

inflammation 

Urinvägs 

infektion 

med 

KAD 

Urinvägs- 

Infektion 

utan 

KAD 

sårinfektion Misstänkt 

eller 

konstaterad 

Clostridium 

influensa magsjuka 

Särskilt 

boende för 

äldre/kortids 

7 (12) 4 (8) 14 (16) 8 (22) 9 (0) 4 (0) 12 (3) 

Tabell Infektionsregistrering 2021, siffran inom parantes i tabell är antal infektioner från föregående år. 

 

Analys: Jämfört med år 2020 är det fler registrerade misstänkta/konstaterade magsjuka, 

influensa samt misstänkta/konstaterad clostridium infektioner. Många av dessa infektioner går 

att förhindra genom hög följsamhet till hygienrutiner. Detta skulle kunna betyda en lägre 

följsamhet till basal hygien och klädregler jämfört med föregående år.  

 

Åtgärder: Verksamheten rapporterar var tredje månad infektionsregistrering inom särskilt 

boende för äldre samt korttidsplatser till Vårdhygien region Uppsala. Infektionsregistreringen 

omfattar förekomsten av virusorsakade infektioner (influensa och magsjuka), 

antibiotikaordinerade urinvägsinfektioner, sårinfektioner och pneumonier, Clostridioides 

difficile, urinkateter (KAD) och bärare av multiresistenta bakterier. Syftet med 

infektionsregistreringen är att tjäna som underlag för ett riktat förbättringsarbete.  

Observationsmätning av följsamheten till basal hygien och klädregler utförs på särskilt 

boende för äldre samt korttidsplats, utifrån resultatet utförs förbättringsåtgärder. Inom ordinärt 

boende utförs självskattning av följsamhet till basala hygienrutiner. Handlingsplan gällande 

vårdrelaterade infektioner 2022 har tagits fram under året. Utbildning i basal hygien och 

klädregler har genomförts för medarbetare under året. Vid smitt-utbrott av smittsamma 

sjukdomar ska verksamheterna utföra händelseanalys. Handlingsplanen utförs av särskilt 

boende för äldre gällande vilka åtgärder som ska vidtas vid misstanke om utbrott av 

smittsamma sjukdomar. Handlingsplanen skickas årligen till smittskyddsenheten.  
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Uppföljning: Uppföljning av vidtagna åtgärder kommer att följas upp genom 

infektionsregistrering under nästkommande år samt statistik från BHK mätningarna. 

 

Trycksår 

Trycksår kan ofta orsaka ett stort lidande för den enskilde med bland annat smärta och sämre 

livskvalitet.  

 

Mål: Minska förekomsten av trycksår 

 

Resultat: Enligt sammanställd rapport från infektionsregistrering har verksamheten haft en 

smygande uppgång av sårinfektioner under sista åren.  Tabellen infektionsregistrering 2021 

visar dock på ett lägre antal sårinfektioner jämfört med föregående år. En utredning som 

gjordes i samband med en lex Maria-rapport under året visar att verksamheten brister i 

förebyggande åtgärder. 

 

Analys På särskilt boende för äldre har det varit en smygande uppgång av andelen patienter 

som erhållit antibiotikabehandling på grund av sårinfektion mellan åren 2017 – 2020. Under 

år 2021 har andelen minskat. Resultatet ger inte svar på om såren är trycksår eller annan typ 

av sårinfektion. Utredning som utförts under året visar på bristande kunskap gällande 

trycksårsprevention samt riskbedömningar. Riskbedömningar och förebyggande åtgärder bör 

utföras i större utsträckning och i ett tidigare skede än vad det görs i dag. Utbildningsinsats är 

utförd under året men har förmodligen ingen påverkan på resultatet eftersom utbildningen 

genomfördes i slutet av året.  

 

Åtgärder: Omvårdnadspersonal har genomgått utbildning gällande trycksår under 2021. 

Trycksårsprevention finns med i handlingsplan VRI inför år 2022. Patienter som ansluts till 

kommunal primärvård ska riskbedömas och registreras i senior alert (undantag för patienter 

som uppenbart inte tillhör riskgrupp för trycksår). 

 

Uppföljning: Uppföljning av resultat utförs under nästkommande år genom att jämföra årets 

infektionsrapport med föregående.  

 

 

Palliativ vård 

Kvalitetsindikatorer för god palliativ vård är brytpunktssamtal vid övergång till palliativ vård, 

frånvaro av trycksår hos avlidna, munhälsobedömning under sista levnadsveckan, 

smärtskattning under sista levnadsveckan, symtomskattning under sista levnadsveckan, vid 

behovsordination av opioider mot smärta, vid behovs-ordinationer av ångestdämpande 

läkemedel. 

Mål: Att skapa förutsättningar för bästa möjliga livskvalitet samt att lindra lidandet utifrån 

den enskildes önskningar och behov. 
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Resultat

 
 

Analys: En kvalitetsindikator är ett mått på kvalitet inom ett visst område av vården som 

regelbundet registreras med syfte att initiera och följa förbättringsarbetet. Med att uppfylla 

kvalitetsindikatorerna inom palliativ vård ökar möjligheterna till att säkerställa god 

omvårdnad enligt de fyra hörnstenarna som är grunden i palliativ omvårdnad. Resultatet visar 

jämfört med föregående år att verksamheterna har förbättrats något gällande smärtskattning 

och munhälsobedömning sista levnadsveckan, detta är dock ett fortsatt förbättringsområde. 

 

Åtgärder: Under året har palliativa ombud utbildats i verksamheten. Ombuden har 

regelbundna möten med palliativa konsultteamet. Ombuden ska tillsammans med chef verka 

för en utveckling och förbättring av den palliativa vården på respektive enhet samt vara som 

ett stöd till övriga medarbetare. Resultatet från palliativa registret har presenterats under året 

på arbetsplatsmöten med sjuksköterskor. 

 

Uppföljning: Resultat följs upp i palliativa registret. 

 

Följsamhet till hygienrutiner och klädregler 

En viktig åtgärd för att förhindra vårdrelaterade infektioner och smittspridning är hög 

följsamheten till basala hygienrutiner och klädregler. Syftet med att mäta följsamheten till 

basal hygien och klädregler är att nå hög följsamhet som ligger konstant över tid. Resultatet 

av observationsmätningarna ska användas i förbättringsarbetet.  

 

Mål: Hög följsamhet till basala hygienregler och klädregler. 
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Resultat 

 
 

Resultatet som presenteras är ett exempel från en månads observationsmätning som utfördes 

gällande basal hygien och klädregler under december månad 2021 på särskilt boende för äldre 

samt korttidsplats. 

 

Analys: Under året har resultatet på mätningarna varierat något. Det syns en märkbar skillnad 

på resultatet under sommarperioden. Detta kan bero på att under semesterperioden är det fler 

vikarier i verksamheten som har mindre kunskap om hygienrutiner och klädregler. Exempel 

på brister som har identifierats under året är användandet av handdesinfektion innan utförande 

av omvårdnadsmoment.  

 

Åtgärder: I nuläget utfört observationsmätning på särskilt boende för äldre samt 

korttidsplats. Planering inför att även utföra dessa mätningar inom ordinärt boende har skett 

under året, målet är att utbilda medarbetare och implementera mätningarna i ordinärt boende 

under år 2022. Under år 2021 har de flesta tillsvidareanställda medarbetare genomgått 

utbildning inom basal hygien. I introduktionsprogrammet för nyanställda medarbetare ingår 

utbildning kring basal hygien och klädregler. 

 

Uppföljning: Följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler följs upp kontinuerligt under 

året genom registrerat resultat i SKRs databas. 

 

 

Öka kunskap om inträffade vårdskador och missförhållanden  
 

Lex Maria 

 

Enligt socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 

anmälningsskyldighet enligt lex Maria (HSLF-FS 2017:41) samt 

patientsäkerhetslagen (SFS 2010:657) gäller rapporteringsskyldighet för 

samtliga verksamheter som bedriver hälso- och sjukvård.  
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En allvarlig händelse identifieras oftast genom att en avvikelse skrivs. I de fall då händelsen 

handlar om vårdskada och bedöms som allvarlig ska ansvarig chef informera medicinskt 

ansvarig sjuksköterska som utför utredning och bedömer händelsens allvarlighetsgrad och om 

anmälan till IVO skall göras..  

 

En orsak till att vårdskador eller missförhållande inte upptäcks i ett tidigt skede kan vara att 

medarbetare inte har kunskap om vad en vårdskada eller missförhållande innebär samt vilket 

ansvar den enskilde medarbetaren har. Det har blivit tydligt under året att bristande kunskap 

om detta finns i verksamheten. Åtgärder har under hösten varit att öka kunskapen gällande lex 

Sarah och lex Maria hos medarbetare och chefer. 

 

Under 2021 inkom tre rapporter enligt lex Maria. Den ena handlade om att tillgänglig 

information om behandlingsbegränsningar varit bristfällig. Den andra rapporten handlade om 

en patient som fått ett trycksår. Den tredje rapporten handlade om bristfällig tillsyn av en 

patient på en balkong en varm dag. Den sistnämnda anmäldes till IVO som sedan avslutade 

ärendet då de bedömt att vårdgivaren vidtagit tillräckliga åtgärder. 

 

Lex Sarah 

 

Enligt 13 kap. 2 § socialtjänstlagen (SoL) och  24 a § i lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS) är samtliga medarbetare som fullgör uppgifter inom socialtjänsten 

och i verksamhet enligt LSS skyldiga att rapportera missförhållanden inom verksamheten. 

Enhetschef ansvarar för att utreda rapport och verksamhetschef tar ställning till om det rör sig 

om ett allvarligt missförhållande eller risk för allvarligt missförhållande som då anmäls av 

verksamhetschef till IVO.  

 

Under 2021 inkom fem lex Sarah-rapporter. En av rapporterna gjordes inom personlig 

assistans och handlade om bristande tillsyn. En rapport gjordes i hemtjänsten och handlade 

om att en brukare efter förväxling av glas av misstag drack en odrickbar vätska istället för 

vatten. En rapport gjordes inom öppenvården och handlade om att ett uppdrag inte följt 

uppgjord plan. Inom särskilt boende gjordes två rapporter, den ena handlade om bristfällig 

tillsyn av en patient på en balkong en varm dag och den andra handlade om att en boende 

utsatt en annan boende för oönskade närmanden. Både de sistnämnda rapporterna bedömdes 

efter utredning som att händelserna var att betrakta som allvarliga eller risk för allvarliga 

missförhållanden och anmäldes till IVO. Båda ärendena avslutades då IVO fann att 

verksamheten vidtagit åtgärder för att avhjälpa missförhållandet, identifierat bakomliggande 

orsaker samt vidtagit åtgärder för att förhindra att ett likande missförhållande skulle kunna 

inträffa igen.  
 

 

Tillförlitliga och säkra system och processer  

I förvaltningens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, QPR, är 

samtliga av verksamheternas processer beskrivna och tillhörande 

dokument i form av riktlinjer, rutiner, arbetsbeskrivningar, checklistor 

och lathundar kopplade. Årligen skall processer och alla kopplade 

dokument gås igenom och uppdateras efter behov. Ledningssystemet skall 

vara en hjälp i arbetet och syftar till att säkerställa kvalitet. 
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Avvikelserna hanteras i en modul i verksamhetssystemet Treserva där varje avvikelse 

registreras, utreds och där åtgärder planeras och följs upp för att säkerställa kvalitet. 

 

Kvalitetsregister som exempelvis senior alert och palliativa registret är system som 

verksamheten använder. Systemen främjar ett systematiskt arbetssätt och ger verksamheten 

möjlighet till att utvärdera och följa upp den vård som ges.  

 

In och utskrivning från sjukhus är en riskfylld process där risk för vårdskador finns. Orsaken 

till detta är ofta brister i kommunikation. Samverkan i vårdkedjan och informationsöverföring 

är områden som måste fungera för att kunna uppnå en patientsäker vård. Under året har 

förberedelser skett för att införa kommunikationsverktyget Cosmic Link. I och med införandet 

av Cosmic Link kommer legitimerad personal i kommunen, efter inhämtat samtycke hos 

patient, ha möjlighet att ta del av en patientens journal hos region Uppsala. Detta kommer att 

kunna medföra en säkrare informationsöverföring och legitimerad personal kan på ett säkrare 

sätt följa patientens vård och behandling som ges av en annan vårdgivare.  

 

Läkemedelsavvikelser är en av de vanligaste avvikelserna, många gånger är orsaken till 

avvikelsen att personal glömt att ge läkemedel. Den digitala signerings-appen som har börjat 

implementeras i ordinärt boende ger möjlighet till en påminnelse till personal om läkemedlet 

inte har givits inom den tidsram som sjuksköterskan har angivit.   

 

Delegeringsprocessen är komplex och kräver rätt utbildning till rätt person i rätt sammanhang 

innan den legitimerade medarbetaren gör riskbedömning inför delegering. En översyn av hela 

delegeringsprocessen har genomförts under året. Ny rutin har skapats som ska säkerställa att 

delegeringsprocessen utför på ett patientsäkert sätt.  

 

Varje månad mäts och registreras följsamheten till basal hygien och klädregler i SKRs 

databas. Under året har denna observationsmätning utförts på särskilt boende för äldre samt 

korttidsplats. Genom att registrera resultatet i databasen kan verksamheten på ett systematiskt 

sätt identifiera brister, åtgärda och följa upp resultat. Punkprevalensmätningarna ger också 

möjlighet att jämföra resultaten med nationella resultat. 

 

Utredningstid myndighet 

 

För att individen skall få den hjälp den behöver utifrån sina behov är det viktigt med säkra och 

skyndsamma processer. Inom IFOs enheter görs utredningar utifrån inkomna ansökningar och 

anmälningar och skall bedrivas skyndsamt. För barn skall en utredning vara färdigställd nom 

fyra månader. Utredning utifrån ansökan från en vuxen skall också bedrivas skyndsamt, men 

det finns inget krav på hur snabbt den ska vara färdigställd. Enligt tabell nedan framgår hur 

lång den genomsnittliga tiden var för de utredningar som avslutades under det gångna året 

inom de olika enheterna. För de utredningar som överskridit utredningstiden inom Barn och 

familj har avvikelserapport upprättats. För utredningarna inom ekonomiskt bistånd där 

utredningstiden är lång, har de avslutats och avvikelserapport har upprättats. 
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Enhet Genomsnittlig 

utredningstid i dagar 

 

Längsta utredningstid i 

dagar 

Kortaste utredningstid i 

dagar 

Barn och familj (0-17 år)  

91 

 

163 

 

3 

Vuxen  

 

 

75 

 

182 

 

10 

Ekonomiskt bistånd 

 

 

34 

 

812 

 

1 

Biståndshandläggning 

enligt SoL 

 

5,5 

 

431 

 

1 

Biståndshandläggning 

enligt LSS 

 

22 

 

183 

 

1 

 

 

Säker vård här och nu  

En orsak till vårdskador är bristande kommunikation inom verksamheten 

eller mellan olika huvudmän. Patienter som har kommunal primärvård är 

många gånger svårt sjuka med fler vårdkontakter. För att patenten ska få 

en god och säker vård krävs en god kommunikation både internt i 

verksamheten samt mellan kommun och region. Kommunen och regionen 

har olika journalsystem vilket försvårar kommunikationen. I och med införandet av Cosmic 

Link kommer kommunen ha tillgång till Messenger som är en säker mail, detta möjliggör en 

säkrare kommunikation mellan regionen och kommunen. Ett annat sätt att förbättra 

kommunikationen mellan regionen och kommunen är att identifiera brister samt rapportera 

detta i form av avvikelse. Avvikelser till annan vårdgivare gällande bristande kommunikation 

har varit överrepresentativa under året. För att förbättra kommunikationen internt har 

verksamheten köpt in webbutbildning gällande social dokumentation som medarbetare inom 

vård och omsorg ska genomföra. 

 

Pandemin har medfört hög arbetsbelastning inom slutenvården. Detta resulterar många gånger 

i korta vårdtider på sjukhus med snabba utskrivningar till hemmet. Detta ställer höga krav på 

samordning och planering. Innan kommunal primärvård ska utföra specialiserad vård i 

hemmet utförs en riskbedömning för att säkerställa att patientsäkerheten kan upprätthållas. 

Under året har det även varit hög arbetsbelastning med hög sjukdomsfrånvaro relaterat till 

pandemin inom kommunens vård- och omsorg. Detta riskerar patientsäkerheten, exempelvis 

förebyggande åtgärder samt kompetensutveckling i form av utbildning har inte genomförts 

som önskat. 

 

Läkemedelshantering är ett riskfyllt moment, under året har arbetssätt omprövats och nya 

rutiner har skapats kring läkemedelshantering och delegering. Leveransproblem av 

hjälpmedel har förekommit under året vilket medför längre väntetider på hjälpmedel samt 

alternativa lösningar. Detta påverkar patientsäkerheten samt försvårar arbetsterapeuternas och 

fysioterapeuternas arbete. 

 

Kontinuitet är viktigt för patientsäkerheten och skapar trygghet för patient och anhöriga. Om 

samma personal alltid träffar samma patient är det lättare att upptäcka förändringar i måendet 

och följa effekten av olika behandlingar. Målet för SKR och regeringen är att de som bor på 



20 
 

särskilt boende för äldre ska minst 80 procent ha en fast namngiven läkarkontakt vid utgången 

av år 2022. Under år 2021 har det genomförts en punktmätning där Älvkarleby har namngiven 

fast läkarkontakt och fast vårdkontakt på 100 procent av de boende. 

  

Riskhantering   

Vårdgivaren ska fortlöpande bedöma och identifiera händelser som riskerar att leda till brister 

i verksamhetens kvalitet. Att analysera risker är ett ständigt arbete som syftar till att vidta 

åtgärder innan något har inträffat. En riskanalys kan göras på lokal- och på verksamhetsnivå 

eller på en övergripande organisatorisk nivå. Verksamheten utför riskanalys vid exempelvis 

förändringar i verksamheten, där ett införande av nytt arbetssätt kan äventyra verksamhetens 

kvalitet. Riskanalys utförs även runt den enskilda patienten där det finns risk för att 

patientsäkerheten inte kan upprätthållas. Under år 2021 har riskanalyser kopplat till pandemin 

utförts. Det har varit en balansgång mellan att skydda sårbara personer men samtidigt inte 

begränsa patienternas livskvalitet. Riskanalyserna har exempelvis handlat om risker för 

smittspridning vid gemensamma aktiviteter. 

Många avvikelser resulterar inte i allvarliga konsekvenser för den enskilde individen men 

risken kan vara hög att allvarliga konsekvenser kan inträffa. Det är viktigt att detta utreds för 

att förhindra att det händer igen. Vid utredning av avvikelse ska allvarlighetsgrad och 

sannolikhetsgrad bedömas och riskmatris fyllas i.  

 

Stärka analys, lärande och utveckling  

Avvikelser 
Det totala antalet avvikelser har under året ökat för hela förvaltningen. 

Ett resultat av att verksamheterna arbetat aktivt för att medarbetare ska 

skriva avvikelser.  IFO har även gjort förbättringar i 

verksamhetssystemet genom att utöka med fler områden som avvikelser 

kan registreras inom. Jämfört med tidigare år har IFO mer än dubblerat 

antalet avvikelser.  

 

Inom vård- och omsorg har under året de flesta avvikelserna registrerats inom kategorierna 

läkemedel och fall. Dessa kategorier har även varit överrepresenterade under tidigare år. 

Utifrån högt antal läkemedelsavvikelser har bland annat delegeringsprocessen justerats för att 

uppnå en mer patientsäker hantering av läkemedel.  

 

Förra året implementerades digital signerings-applikation (app) på särskilt boende för äldre 

samt korttidsenheten. Under året har även signerings-appen införts inom vissa delar i ordinärt 

boende, implementering kommer att fortsätta under 2022 på resterande enheter. När 

läkemedel ges signeras detta direkt i appen istället för som tidigare på en signeringslista av 

papper. Det finns rapporterade avvikelser som visar att signera på papper är en osäker metod 

som kan äventyra patientsäkerheten och informationssäkerheten. 

 

Vid utredning av avvikelser och allvarliga händelser har det framkommit brister i 

dokumentationen. Exempel på brister som har uppmärksammats är att dokumentationen i 

vissa fall är knapphändig samt brister i uppföljning. För att säkerställa att patienten får en god 
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och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och 

beslut som har gjorts avseende patientens vård- och behandling. Såväl planering, 

genomförande som utvärdering av vården ska finnas dokumenterad i patientjournalen. 

Journalgranskning är ett förbättringsområde, i nuläget sker ingen strukturerad 

journalgranskning. Granskningen som utförs är endast vid utredningar samt vid stickprov. 

 

Avvikelser som skickas till annan vårdgivare under året är ungefär samma antal som 

föregående år. Brister i samverkan handlar som tidigare främst om kommunikation och 

läkemedel. En förhoppning är att tillgången till delar av regionens verksamhetssystem 

Cosmic, kommer att bidra till en mer patientsäker kommunikation och läkemedelsbehandling, 

då möjlighet kommer att finnas för legitimerad personal att ta del av journal och 

läkemedelslista. 

 

Ett mål under året har varit att analysera och ta fram en åtgärdsplan för att förebygga fall, 

detta arbete har inte genomförts som planerat. Verksamheten har fortfarande ett högt antal 

fallavvikelser och behov finns av att utarbeta ett mer systematiskt arbetssätt som kan 

förhindra och förebygga fall.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Typ av 

avvikelse 

 

Hem- 

tjänst 

Särsk.  

boende 

Korttids Hem- 

Sjukv. 

Funkth. 

omsorg 

Bistånd 

Fam.rätt 

Ek. 

bistånd 

Barn 

och 

familj 

Öppenv. 

Fam.hem 

Totalt 

Fall 

 

428 352 51  7     838 

Läkemedel 

 

314 142 32 1 52     541 



22 
 

Vård och 

behandling 

HSL 

23 10 12  2     47 

Personlig 

omvårdnad 

12 16 2  2     32 

Hjälpmedel 

Utrustning 

teknik 

18 21 8  4 1 2 4  58 

Bemötande 

 

 3 2  1   1  7 

Övergrepp 

 

 4 6       10 

Brand 

 

4         4 

Insats 

 

       2  2 

Avviker från 

bostad 

18 8 15       41 

Doku- 

mentation 

12 6   1 4  14 5 45 

Informa- 

tion 

3 1 1 1 1    1 8 

Samverkan 

Kommunika-

tion 

4 2  2 2  1 1 1 13 

Riktlinje 

rutin process 

3 5  1 6 2 1 9  27 

Ekonomi 

 

      2  1 3 

Övrigt 

 

92 34 5  19 2 1 3  156 

Totalt 

 

934 604 134 5 97 9 7 34 8 1832 

Tabell: Avvikelser 2021 

 

  

Klagomål och synpunkter 

 

Klagomål och synpunkter på verksamhetens kvalitet kan lämnas direkt till berörd enhet eller 

digitalt via kommunens gemensamma system. Klagomål kan även inkomma via Inspektionen 

för vård och omsorg (IVO). Enhetschef utreder inkomna klagomål och synpunkter. Vid 

klagomål gällande hälso- och sjukvård kontaktas MAS som bedömer hur allvarlig händelsen 

är. Inkomna klagomål från Patientnämnd utreds av MAS alternativt av enhetschef, beroende 

på klagomålets art. Vårdgivaren är skyldig att ha en patientnämnd för att stödja och hjälpa 

patienter och deras närstående. I Uppsala län finns en gemensam patientnämnd dit personer 

kan vända sig och få hjälp att framföra sina synpunkter. Inga klagomål eller synpunkter 

gällande hälso-och sjukvård har inkommit från patientnämnden under året. Totalt har 30 

klagomål samt två beröm inkommit under året. Av de tio klagomål som inkommit till barn 

och familj, har sju av dem kommit via IVO. 

 
Verksamhet 

 

 

Antal Kommentar 
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Ekonomiskt bistånd och Vuxen 2 Klagomål på handläggare och bemötande 

 

Biståndshandläggning 3 Klagomål på handläggare, beslut och att beslut missats att skickas 

ut 

Barn- och familj 10 Klagomål på myndighetsutövning, handläggning, synpunkt 

angående orosanmälan 

 

Öppenvården och 

familjehemsvården 

 

4 Klagomål på familjebehandlare, ej svar på jourtelefon, utebliven 

kontakt. Ej deltagit i SiP 

 

Funktionshindradeomsorgen 5 Klagomål på kostnad för provtagning, om önskemål om 

anställning av specifik personal, tvätt, tvättid och bemötande 

 

Hemtjänsten 4 Klagomål på parkering, städ, larm, utebliven insats 

Ett beröm har inkommit gällande bemötande och god omsorg 

Särskilt boende 2 Klagomål på bemötande och på att fler platser på särskilt boende 

bord öppnas 

Ett beröm har inkommit gällande bemötande och god omsorg 

Tabell: Klagomål och synpunkter 2021 

 

IVO-inspektioner 

 

Under året har IVO inlett fyra nationella tillsynsinsatser. För bostad med särskild service 

inom LSS, har verksamheten fått lämna uppgifter till tillsynsmyndigheten. Ännu har ingen 

återkoppling kommit om kommunen efter granskning av inlämnade uppgifter kommer väljas 

ut för fortsatt tillsyn. På särskilt boende har uppgifter med fokus på medicinsk vård och 

behandling fått lämnas in. Ännu har ingen återkoppling kommit om kommunen efter 

granskning av inlämnade uppgifter kommer väljas ut för fortsatt tillsyn. Inom ordinärt boende 

handlar tillsynen om kommunens kontroll av tillstånd för privata utförare. Denna tillsyn har 

avslutats då kommunen inte använder privata utförare. Inom IFO har tillsyn inletts avseende 

omplaceringar och hemflytt av placerade barn under 18 år. Ännu har ingen återkoppling 

kommit om kommunen efter granskning av inlämnade uppgifter kommer väljas ut för fortsatt 

tillsyn. 

Öka riskmedvetenhet och beredskap  

Behovet och förutsättningar kan förändras inom kort tid vilket innebär att 

verksamheten måste ha beredskap för snabba förändringar.  Även under 

år 2021 har verksamheten påverkats i hög grad av pandemin och visat 

prov på förmågan att ställa om när förhållandena förändras. Pandemin 

har utmanat verksamheternas förmåga att hantera en situation där 

förutsättningarna förändras och anpassningar måste göras.  

Patienter som har kommunal primärvård är ofta multisjuka och har många gånger ett stort 

vårdbehov. Detta ställer höga krav på kompetens och samverkan. Invånarna blir fler och allt 

äldre samtidigt som vi står inför en stor förändring då vården ska vara tillgänglig och ges nära 

patienten. Omställningen innebär att vi samskapar med invånare och flyttar fokus till att 

arbeta mera personcentrerat, sammanhållet, proaktivt och hälsofrämjande. För att kunna möta 

denna omställning krävs det bland annat att utveckla dagens arbetssätt samt användning av ny 

teknik. Verksamheten har under hösten använt sig av kartläggningsverktyget LIKA som är ett 

stöd i arbetet kring digitalisering. Genom kartläggningen har verksamheten fått en bild av 



24 
 

nuläget och har utifrån det kunnat ta fram handlingsplaner med aktiviteter för att förbereda 

och påbörja omställning i verksamheten för att kunna använda mer välfärdsteknik. 

Den hälso- och sjukvård som kommunen ansvarar för är en stor och viktig del av hälso- och 

sjukvården och ökar i omfattning. Det ställer höga krav på kompetens, flexibilitet utifrån 

individuella förhållanden samtidigt som vården ska bedrivas patientsäkert. För att kunna möta 

framtidens behov av hälso-och sjukvård behöver kommunens patientsäkerhetsarbete 

utvecklas. SKR har tillsammans med patientsäkerhetsnätverket för medicinskt ansvariga 

sjuksköterskor utvecklat ett verktyg för patientsäkerhetsarbete utifrån den nationella 

handlingsplanen. Under hösten 2021 har ledningsgrupp beslutat samt påbörjat arbete med 

nulägesanalys vilket ska resultera i framtagandet av handlingsplaner kring patientsäkerhet. 

Detta arbete kommer fortgå under år 2022.  

Under året har nya instruktörer för förflyttningsteknik utbildats som sedan ska hålla i 

återkommande praktiska utbildningar i ett träningsrum med autentisk miljö för samtlig 

omsorgspersonal. Syftet med utbildningen är att öka kompetensen i förflyttningsteknik både 

för att säkerställa patientsäkerheten genom säkra förflyttningar och för en bättre arbetsmiljö 

med minskad risk för skador hos personal.  

 

Verksamheternas aktiviteter under året för att öka kvaliteten 

 

Inom funktionshindradeomsorgen har alla verksamheter haft genomgång kring lex Maria 

och lex Sarah tillsammans med MAS. Boendestöd har påbörjat arbetet med att implementera 

IBIC (Individens behov i centrum) vid skrivandet av genomförandeplaner. Boendestöd har 

haft en dag med Svenska narkotikapolisförbundet med syfte att öka kunskapen kring att kunna 

se tecken på missbruk, trender på droger i samhället och varningssignaler. 

  

Inom hemtjänsten genomfördes ett projekt under året med en ny funktion i form av en 

larmbil. Tanken med det var att alla larm skulle kopplas till en enhet med syfte att höja den 

upplevda kvaliteten av utförda insatser samt att frigöra tid från övrig personal då dessa inte 

behövde avbryta planerade besök då larm inkom. Under året har implementering av digital 

signering påbörjats i flera arbetsgrupper i syfte att minska antalet negativa avvikelser i 

läkemedelshanteringen. Rapporteringsstöd har börjat användas för att höja kvaliteten på den 

information som omvårdnadspersonal rapporterar till sjuksköterska. I koppling till det har 

akutväskor innehållande bland annat termometer, blodtrycksmätare och saturationsmätare 

införskaffats till samtliga arbetsgrupper och kommunens sjuksköterskor har hållit i 

utbildningar i praktiskt användande och parametrar. Nya treservapiloter har utsetts och fått 

utbildning för att kunna stödja nya medarbetare i användning av verksamhetssystemet. 

 

På särskilt boende för äldre har boende med inriktning psykisk ohälsa öppnats under året. 

Dagverksamheten har kunnat öppna igen men med anpassningar utifrån covid-19-

restriktioner. Verksamheten har arbetat med att förtydliga rutiner och arbetssätt samt har haft 

regelbunden handledning av Silviasystrar för att förbättra arbetet med boende med 

demenssjukdom. Ingen av de boende har under året testat positivt och varit sjuk i covid-19, 

men verksamheten har ändå varit mycket påverkad av pandemin i form av hög frånvaro av 

personal utifrån gällande restriktioner, vilket i sin tur medfört brister i kompetens och en oro 

för att inte kunna upprätthålla kvalitet och patientsäkerhet. 

 



25 
 

Inom hälso- och sjukvården har kompetenshöjningsdagar för omvårdnadspersonal hållits 

där praktiska övningar i bland annat att mäta blodtryck och räkna hjärtfrekvens utövats. 

Utbildning för omvårdnadspersonal har också genomförts av sjuksköterskor kring trycksår 

och förebyggande åtgärder. Riktlinje för hjälpmedel har färdigställts samt ett arbete med en 

hjälpmedelshandbok har pågått under året. Hjälpmedelshandboken syftar till att säkerställa 

rätt förskrivning till rätt patient. Sjuksköterskor har under året arbetat med implementering av 

läkemedels-appen i delar av ordinärt boende. Nytt arbetssätt har genomförts under året för 

rehab-personal där en utsedd arbetsterapeut är placerad på särskilt boende permanent för att få 

en bättre kontinuitet och ett bättre team-arbete. Under året har träningskök och gym på 

Tallmon färdigställts. Brister har identifierats kring hantering av narkotiska preparat och 

utifrån det har ny rutin tagits fram. En sjuksköterska med specialistutbildning inom 

demenssjukvård har anställts. För att avlasta och frigöra mer tid för sjuksköterskorna att 

utföra specifika hälso- och sjukvårdsåtgärder har undersköterskor knutits till hälso- och 

sjukvårdens verksamhet. En av dessa undersköterskor med Silviasyster-kompetens är placerad 

på särskilt boende för äldre för att handleda och stötta i nytt arbetssätt och bemötande. 

 

Inom IFO har en omorganisation som syftar till att få en jämnare fördelning av verksamheten 

för ökad stabilitet och rättssäkerhet, genomförts från 1 januari 2021. Den innebär bland annat 

att ytterligare en enhetschef anställts och att verksamhetsområdena fördelas mer jämnt mellan 

enhetscheferna.  

I samband med omorganisationen har Nätverkshusets öppenvård samtidigt ändrat till att bara 

benämnas öppenvården, samt verksamhetens telefon Öppna linjen byter namn till Råd och 

stöd-telefonen. 

  

IFOs övergripande anti-vålds-grupp har under året arbetat fram ett frågebatteri för att 

kommande år systematiskt kunna följa individärenden som blivit aktuella inom IFO utifrån 

förekomsten av våld i familjen/relationen. Genom att akt-granska aktuella ärenden och bryta 

ner informationen ytterligare så kommer ett underlag kunna tas fram gällande kön, ålder, 

våldsutövare, barn i familjen med mera. Underlaget är en viktig del i det fortsatta arbetet på 

IFO mot våld i nära relationer. Genom att veta mer om målgruppen och läsa ut trender i 

förekomsten underlättas planering av kompetenshöjande insatser och behov av 

behandlingsinsatser. Även hur och var informationskampanjer om stöd och hjälp behöver nås 

ut kan planeras och riktas vid behov.  

Inom enheten för ekonomiskt bistånd har instrument X införts, vilket är ett standardiserat 

frågeformulär och en strukturerad process för framförallt nybesök inom ekonomiskt bistånd. 

Utredningen ger en initial bedömning av en klients behov för att bli självförsörjande. E-

tjänsten som möjliggör att ansöka om ekonomiskt bistånd via kommunens hemsida infördes i 

mars och implementering av tjänsten har varit framgångsrik. I december 2021 inkom 86% av 

ansökningarna via e-tjänsten. 

 

Inom vuxenenheten har man arbetat i nära samverkan med öppenvården, dels för att 

förebygga placeringar, dels för att arbeta med en god eftervård när en placering skett för att 

motverka sammanbrott i hemmet. Detta har resulterat i få placeringar och att de som varit 

placerade inte återplacerats. 

 

Inom biståndshandläggningen använder biståndshandläggare inom socialpsykiatri nu IBIC, 

Individens Behov I Centrum, som är ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt i 

handläggningen för vuxna personer som ansöker om och får stöd enligt SoL eller LSS. 

Enheten har samarbetat med utförarna inom boendestöd för att implementera arbetssättet 
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vilket har fallit väl ut. Tanken är att arbetssättet även ska implementeras inom hemtjänst och 

särskilt boende men där behövs det utbildningsinsatser för vård och omsorgspersonal. 

 

Inom familjerätten har en genomlysning påbörjats för att se över eventuellt samarbete med 

grannkommuner då myndighetsutövningen är sårbar utifrån att kommunen endast har en 

anställd. Detta arbete kommer fortgå under 2022. 

 

Enheten barn och familj har under året arbetat med kompetenshöjande metoddagar. Olika 

teman har hanterats exempelvis hur vi beaktar barnperspektivet i utredningar och 

uppföljningar. Hur vi kan arbeta med kompletterande och alternativ kommunikation för att 

öka delaktigheten och bättre kunna kommunicera med barn och deras familjer där behovet 

finns. Förhandsbedömningar har också varit ett tema med syfte att föra dialog och skapa 

samsyn kring hur vi gör bedömningar när nya ärenden kommer in så att handläggningen blir 

mer rättssäkert och likvärdig.  

 

Inom öppenvården har under året insatsen boendestöd inrättats för att kunna erbjuda ett 

utökat stöd i hemmet inom familjebehandlingen. Projektet Barnsäkert 2 har startats under året 

i samverkan med BVC, där ett screeninginstrument ska användas för att tidigt kunna fånga 

upp behöv av stöd. 

 

Inom familjehemsvården har ett arbete drivits kring att utöka insatsenen 

kontaktfamilj/kontaktperson i syfte att förebygga och förhindra placering. Detta har resulterat 

i att antalet beviljade kontaktfamiljer/kontaktpersoner har fördubblats i jämförelse med 

tidigare år. 

 

 

MÅL, STRATEGIER OCH UTMANINGAR FÖR KOMMANDE 

ÅR 

Följsamheten till basal hygien och klädregler är ett förbättringsområde. I dag utförs 

observationsmätning på särskilt boende för äldre samt kortidsenhet, mål inför kommande år är 

att införa observationsmätningar även inom ordinärt boende samt att förbättra följsamheten 

inom samtliga verksamheter. 

 

Under året 2021 har förvaltningen beslutat att upprätta handlingsplaner gällande 

patientsäkerhet. Detta arbete har fått stannat av för att hantera pandemin. Målet för år 2022 är 

att fortsätta med arbetet att ta fram handlingsplaner kring patientsäkerhet. 

 

Mål som finns för kommande år är att kvalitetssäkra verksamheternas förebyggande arbete. 

Detta arbete är ett område som prioriteras ner när verksamheterna är ansträngda. Fall är en av 

de vanligaste avvikelserna som rapporteras. Ett mål som finns för kommande år är att 

utveckla verksamhetens arbete kring fallprevention.  

 

Palliativ vård är ett prioriterat område. Under året har palliativa ombud utbildats, de flesta 

ombuden arbetar på särskilt boende för äldre. Målet inför kommande år är att utbilda fler 

ombud i ordinärt boende samt att utveckla det lokala arbetet kring palliativ vård. 
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Patient och brukarmedverkan på verksamhetsnivå är ett område som bör utvecklas i 

kommunen. Att ta fram en plan för hur detta ska genomföras på bästa sätt är ett mål som finns 

i verksamheten inför nästkommande år. 

 

Den förändringsledare som anställts i kommunen kommer driva arbetet med att öka kunskap 

och kännedom om effektiv och nära vård i organisationen.  

 

Ökande antal äldre personer som behöver stöd och hjälp tillsammans med ökande svårigheter 

att rekrytera personal till vården och omsorgen är en utmaning vi står inför. En av lösningarna 

är att införa mer välfärdsteknik i verksamheten. Under året kommer aktiviteter som valts ut 

utifrån LIKA-kartläggningen som gjorts, genomföras. Exempelvis kommer samtliga 

enhetschefer genomgå webbutbildning i förändringsledning, enkät för att mäta digital mognad 

i verksamheten kommer få besvaras av medarbetare, samt behovskartläggningar kommer 

genomföras kring vilken välfärdsteknik som ska prioriteras att införas i ett första skede. 

 

Upphandling av nytt verksamhetssystem kommer genomföras under 2022. En arbetsgrupp 

kommer se över behovet och skapa ett underlag inför upphandling. 

 

Som ett led i arbetet för minskat antal placeringar inom IFO har under 2021 påbörjats en 

utredning hur öppenvården ska kunna utvecklas för att på bästa sätt kunna möta behoven som 

finns bland verksamhetens klienter. Utredningen kommer fortgå under 2022 och slutrapport 

ska presenteras. I utredningen ingår även att se över möjligheterna kring hur kommunen ska 

kunna erbjuda anhörigstöd och om det skulle kunna utföras inom öppenvårdens verksamhet. 

Enheten ser även över intern kontra extern familjehemsvård.  

 


