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Sammanfattning 

Målen för vårdgivarens hälso- och sjukvård är att alla som har behov ska få dem bedömda 

och insatser utförda på ett säkert och beprövat sätt.                                                                

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.                     

I en lägesrapport från Socialstyrelsen redovisas tillståndet och utvecklingen inom vård och 

omsorg om äldre. De flest äldre är nöjda med vården och omsorgen. Antalet som har behov 

har ökat och flera kommuner har underskott på särskilda boendeformer för äldre. I takt med 

att medellivslängden ökar insjuknar också allt fler äldre personer i kroniska sjukdomar 

varmed behovet av hälso- och sjukvård också ökar. Vanligt förekommande diagnoser hos 

äldre personer är hjärtinfarkt, hypertoni och diabetes. Kravet på kunskaper i arbetet ökar 

även på omsorgspersonalen eftersom de enskilda blir äldre och sjukare. 

Den nya lagen Trygg och effektiv utskrivning(2017:612) har inneburit stora utmaningar för 

alla aktörer. För primärvården har det inneburit en helt ny arbetsuppgift och del missförstånd 

har uppstått i samarbete med slutenvården. Det har resulterat i att kommunen har skrivit fler 

avvikelser angående utskrivning från sjukhus än tidigare år.  Ingen patient har kommit till 

skada utan det mesta har inneburit ett merarbete. 

Utmaningar i framtiden i Uppsala län                               Effektiv och nära vård 2030                                                                                                        

Länet står inför demografiska utmaningar, främst en dramatisk ökning av antalet äldre. 

Tillsammantaget kommer detta ställa höga krav på en effektiv och nära vård i framtiden. 

Region Uppsala behöver därför få till stånd en långsiktig förändring så att bättre 

förutsättningar ges för att kunna ge en effektiv och sammanlänkande vård i framtiden. 

En omställning till en Effektiv och nära vård 2030 handlar om att både öka närhet och 

koncentration av vård, det vill säga det behövs decentralisering och centralisering samtidigt. 

Den medicintekniska utvecklingen kräver finansiering. Den ojämlika hälsan är ytterligare en 

utmaning. Pressen på de offentligt finansierade välfärdssystemen kommer således öka 

samtidigt som möjligheterna till resursförstärkning är begränsat. Som en följd kommer 

trycket på effektivisering att öka under de närmaste åren.  

Med effektiv vård menas att en del arbetsuppgifter som kräver specifik kompetens och 

”sällanuppgifter” behöver koncentreras, medan andra vårdinsatser behöver föras längre ut i 

systemet. Med nära vård menas att vården i allt större utsträckning förflyttas från byggnaden 

”sjukhuset” och ut i andra vårdformer. Närhet kan omfatta geografisk närhet, men även relationell 

och tillgänglig närhet. Vården behöver därför involvera patienten i en samskapad vård med 

erkännandet att vårdens möten består av ett gemensamt beslutsfattande av två experter.                                                                                                       

Arbetet med att skapa hälsa innebär även att bedriva ett hälsofrämjande och förebyggande arbete. 

Den nära vården är den självklara arenan för merparten av det primärpreventiva arbetet. 

Även om den nära vården har stort fokus på primärvård och kommunal hälso- och sjukvård, 

kommer förändringar att få följdverkningar för hela hälso- och sjukvårdssystemet 
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Allmänt 

Vårdgivaren ska enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) senast 1 mars varje år upprätta en 

patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå 

1. hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår, 

2. vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten  

3. vilka resultat som uppnåtts. 

Idén med patientsäkerhetsberättelsen är att öppet och tydligt för alla redovisa strategier, mål 

och resultat av arbetet med att förbättra patientsäkerheten.  

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

Varje patient ska känna sig trygg och säker i kontakten med vården. Likaså ska varje 

medarbetare kunna utföra sitt arbete under sådana förutsättningar att en säker vård kan ges. 

Ledningssystemet ska tydliggöra och synliggöra verksamhetens kvalitet och dess resultat för 

personal, patienter och övriga medborgare.  Det systematiska förbättringsarbetet ska leda till 

att förbättringsområden identifieras, analyseras och leda till förbättringar i verksamheten 

 

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

Vårdgivaren/ utbildnings och omsorgsnämnden                                                                             
Utbildnings-och omsorgsnämnden har ledningsansvar för kommunens Hälso-och sjukvård, 

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

ansvara för att det finns ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). 

Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkerställa 

verksamhetens kvalitet. 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) 

och tandvårdslagen (SFS1985:125) Nämnden ska även fastställa övergripande mål för det 

systematiska kvalitetsarbetet samt kontinuerligt följa upp och utvärdera målen 

Socialnämnden har beslutat om ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt 

Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt 

kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). Arbetet med att utveckla ledningssystemet påbörjats och 

det arbetet fortgår. På grund av olika problem med systemet och deras representanter har det 

arbetet dragit ut på tiden. 
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Verksamhetschefens ansvar  
Verksamhetschefen representerar vårdgivaren har ansvar för 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                                                                                             
Har 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                                                                                                     

MAS utgör tillsammans med verksamhetschefen ledningen av den kommunala hälso- och 

sjukvården. MAS ska stödja med medicinsk kompetens, upprätta och utveckla 

verksamhetens kvalitet och säkerhet för att säkerställa hälso- och sjukvård med god kvalitet. 

MAS ansvarar för uppföljning enligt patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) och har genom 

delegation från vårdgivaren att upprätta patientsäkerhetsberättelse årligen samt att utreda 

och anmäla Lex Maria ärenden.  

 Ansvarar för att det finns riktlinjer och rutiner för kvalitet och säkerhet i 

verksamheten avseende den vård-och behandling som patienterna ska ges enligt HSL 

 Följer upp och utreder inkomna allvarliga händelser/avvikelser. 

 Utövar tillsyn och granskar verksamheterna  

 Ska på uppdrag av vårdgivaren utreda och anmäla allvarliga händelser som lett till 

vård skada till IVO (Inspektionen för vård och omsorg)                                                                                                                 

                                                                                            

Enhetschefer  

Enhetscheferna 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. 

 Att basala hygienrutiner följs, enligt SOSFS 2015:10 och AFS: 2005:1 
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Hälso- och sjukvårdspersonal 

Hälso- och sjukvårdspersonal skall inom ramen för verksamhetens ledningssystem 

kontinuerligt medverka i det systematiska kvalitetsarbetet. Personalen har ansvar för att 

känna till och arbeta i enlighet med riktlinjer och rutiner.                                             

Samtliga medarbetare har skyldighet att rapportera avvikelser och tillbud samt delta i arbetet 

med uppföljning av mål och resultat samt visa engagemang för en god vård och omsorg 

genom att delta i framtagandet, utprovning och vidareutveckling av rutiner och metoder, 

risk- och avvikelsehantering och uppföljning av mål och resultat. 

 

Struktur för uppföljning och utvärdering                                                     
SOSFS 2011:9 3 kap. 2 § 

Utbildning- och omsorgsnämnden får information från MAS om allvarliga våldsskador som 

inträffat eller händelser som skulle kunna leda till allvarliga våldsskador samt utredningar 

och åtgärder som gjorts med anledning av händelsen som lett till anmälan av Lex Maria till 

inspektionen för vård och omsorg, IVO. Från vårdgivaren ska det initierats om det ska göras 

ytterligare åtgärder eller utredningar. 

 Avvikelser gällande läkemedel, fall och övriga omvårdnadshändelser samt fel och 

brister i vårdens övergångar skrivs av den som uppmärksammat avvikelsen och 

behandlas kontinuerligt enligt lokal rutin för avvikelsehantering. 

 

 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.  

 

 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.  

  

 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.  
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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 enligt HSL 

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. 

 Patientsäkerhetsarbetet bedrivs kontinuerligt genom analyser av avvikelserapporter och 

övriga rapporteringar som inkommer. Utifrån analyserna genomförs åtgärder. 

 De olika kvalitetsregistren är en hjälp att se och följa utvecklingen inom verksamheterna. 

 Det har framkommit att resultaten inte lyfts fram inom verksamheterna i så stor 

utsträckning, vilket gör att resultat och förbättrings möjligheter inom enheterna inte blir 

tydlig 
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Uppföljning genom egenkontroll 
SOSFS 2011:9, 5 kap.2, 7KAP.2§ P 2§ 

 Läkemedelshantering inom Hemsjukvården har granskats av en apotekare från 

Apoteket AB. Resultatet blev några mindre anmärkningar som ledde till ändringar i 

de lokala rutinerna för Tallmon respektive förrådet på Roosvägen. 

 Hygien rond på SÄBO Extern granskning gällande vårdhygien är utförd av 

hygiensköterska från Vårdhygien. Vid denna hygienrond deltog MAS, enhetschef 

och hygienombud. Vissa påpekande gjordes och de har åtgärdats och rutiner har 

anpassats till detta. 

 Personalen har två gånger under 2018 genomfört en självskattning av basala 

hygienrutiner.  

 Enkäten Säkerhet på arbetsplatsen genomförs av enhetscheferna då får de en 

lägesbeskrivning av säkerhetsansvaret i sin grupp. Resultatet ger indikation på vilka 

områden som behöver lyftas. 

 Enhetscheferna gör regelbundna loggkontroller i dokumentationssystemet Treserva. 

 Alla infektioner registreras för som de brukare som är inskrivna i Hemsjukvården          

 

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

Att vårdpersonal av alla kategorier konsekvent tillämpar basala hygienrutiner i sitt arbete är 

den mest grundläggande åtgärden för att förebygga vårdrelaterade infektioner inom alla 

former av vård och omvårdnad. Samverkan sker med vårdhygien Akademiska sjukhuset 

 Handlingsplan för majsjukeutbrott finns för särskilda boenden. Det är en plan som 

tagits fram i samarbeta mellan vårdhygien, smittskyddsenheten och länets Masar. 

Den finns lättillgänglig och är känd på enheterna för att snabbt kunna sätta in 

åtgärder för att hindra smittspridning oavsett tid på dygnet. 

 Vid vårdplanering och riskbedömningar involveras vårdtagare och efter samtycke 

även närstående. Individuella planer görs i samarbeta med primärvård och vid delat         

medicinskt ansvar med slutenvården 

 

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. Loggkontroller utförs men prioriterats 

ofta ner på grund av tidsbrist hos chefer.  
Dataskyddsförordningen/GDPR(General Data Protektion Regulation) gäller som lag i alla EU:s 

medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Den har inneburit en del förändringar hur man 

behandlar personuppgifter. Den stärker rättigheter för den enskilde när det gäller personlig 

integritet 
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Riskanalys                                                                                                                         
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 1-2 

I systematiska förbättringsarbetet ingår att fortlöpande bedöma om det finns risk för att 

händelser skulle kunna inträffa som kan medföra brister i verksamhetens kvalitet. 

Riskanalys ska göras t.ex. inför förändringar i verksamheten, förändringar i personalens 

sammansättning, nya arbetssätt eller när nya metoder börjar tillämpas. Riskanalys görs för 

att finna orsaker till risker och att eliminera, reducera eller hålla dessa under kontroll om 

detta inte är möjligt ska man minska konsekvenserna av en negativ händelse. Riskanalys 

görs i samband med rapportering av allvarliga vård skador, Lex Maria. MAS har ansvarat 

för riskanalysutredningarna gällande patientsäkerhet och har möten med personal och 

enhetschefer under processen. 

MAS har via delegation ansvar för att utreda och anmäla Lex Maria till Inspektionen för 

vård och omsorg, IVO.                                                                                                        

Vård och omsorgschef och MAS ansvarar även för att följa upp resultaten och arbeta för 

kvalitetsförbättringar utifrån resultaten samt efter vårdgivarens direktiv. 

 

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 

 

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. Synpunkter från anhöriga i ordinärt boende handläggs av ansvarig chef.  

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.  

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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Hantering av klagomål och synpunkter 
SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 §, 7 kap 2 § p 6 
Lag (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården 
Kommunallagen 2017:725 
 

Vårdgivaren är skyldig att ha en Patientnämnd för att stödja och hjälpa patienter och deras 

närstående. 

I Uppsala län finns en gemensam Patientnämnd till alla klagomål kan vanda sig och få hjälp 

att framföra sina synpunkter. Nämnden har inga disciplinära rättigheter utan arbetar 

rådgivande 

Klagomål och synpunkter kan även lämnas till kommunen och utreds då enligt lokala rutiner 

Vid klagomål gällande Hälso-och sjukvård kontaktas alltid Medicinskt ansvarig 

sjuksköterska för att bedöma hur allvarlig händelsen är  

Inkomna klagomål från Patientnämnd utreds av medicinskt ansvarig sjuksköterska 

alternativt av områdeschef beroende av klagomålets art.  

 

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 3 gånger/år och i patient-

säkerhetsberättelsen 

 

Externa Avvikelser 2018                                                                         
Till andra vårdgivare inom slutenvård har Vårdgivaren skickat 18 avvikelser .                                 

Akademiska sjukhuset:13, Gävle sjukhus:2, Primärvården:2, SAH-Tierp:1                                           

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

överenskommelser som finns för vård i samverkan. Kommunen har fått 3 avvikelser från andra 

vårdgivare.   

Lex Maria. 
Interna utredningar enligt Lex Mara har gjorts, efter kontakt med IVO har bedömningar gjorts 

att vårdgivaren ha vidtagits de åtgärder som kan anses nödvändiga. Så det finns ingen registrerad 

anmälan från kommunen under 2018. 
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Resultat av Planerade 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 

Rutiner i samverkan finns och arbetet fortgår 

 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   

Statistik ska lämnas till Socialstyrelsen hälsodataregister från 1/1 2019. 

 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.  

Genomfört; Det finns nu 5 instruktörer som utbildar omvårdnadspersonalen   

Arbetsterapeuter har ansvar för utbildning av hantering av liftar för alla som ska 

kunna använda dem. 

 Utbildning av Rehabombud för att bredda och fördjupa det rehabiliterande 

förhållningssättet i kommunen. Utbildningsmaterialet är framtaget av Arbetsterapeut 

och fysioterapeut i kommunen.  

Är genomfört, det finns rehab ombud inom alla verksamheter 

 En Måltidshandbok har sammanställts för att säkerställa nutritionen på Tallmon. 

 

 Den specialiserade palliativa vården(SAH) förändrades 2015 och Landstinget tog 

över ansvaret. Under 2018 har en överenskommelse angående samverkat tagit fram. I 

praktiken innebär det alla färre personer fåt tillgång till specialiserad vård trots 

behov. Det är ständig personalbrist i SAH -teamet 

 

Övriga aktiviteter under 2018 

 Multiprofessionellt demensteam har startats tillsammans med Primärvården. Där 

ingår demenssjuksköterska och läkare från primärvården, arbetsterapeut, 

demenssjuksköterska, undersköterskor/Silviasystrar från kommunen. Gemensamma 

frågor tas upp för att arbetet bli smidigt och effektivt vid utredningar och insatser till 

de patienter som har minnesproblem.  

 Utbildningar: I juni fick kommunen sina första Specialistsjuksköterskor i Äldrevård. 
Två sjuksköterskor i Hemsjukvården har under två år genomgått utbildning på 

halvfart vid Dalarnas högskola. 

 Utbildning till omvårdnadspersonal. Specialistsjuksköterskorna har under hösten haft 

utbildning till alla omvårdnads/baspersonal i etik och bemötande och sjukdomslära.  

 Samarbete med Kunda. En sjuksköterska bjuds in för att vara delaktig vid 

prioritering av praktik, rekrytering, kunskapsområden m.m. 

 Samarbete men de nya ägarna till det lokala Apoteket har påbörjats. Detta för att 

säkra och effektivisera leveranserna. 
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Aktiviteter och Förbättringsområden 2019 

Under 2019 ska registreringen fortsätta och förbättras i kvalitetsregistren: 

 Senior Alert: Riskbedömningar för att i tid upptäcka risk för undernäring, risk för 

trycksår och fall, munhälsa och inkontinensproblem behöver förbättras. Med hjälp av 

Senior Alert kan detta ske på ett strukturerat arbetssätt. 

 Med BPSD registret (beteendemässiga psykiska symtom vid demenssjukdom), 

För att personer med demenssjukdom kan bedömas och få sina symtom uppmärksammade så 

att lämpliga åtgärder snabbt sätts in för att minska oro och ängslan. 

 I Palliativa registret kan man se hur vården av palliativa patienter har utförts under året.  

Vid analys av avvikelser syns brister på både individ- och enhetsnivå och även      

övergripande. Genom detta kan risk för vård skador upptäckas innan de inträffat. 

Hemsjukvården måste se över vilka förbättringsåtgärder som kan identifieras och 

genomföras. 

 Förbättra och säkerställa läkemedelsöverlämnandet och därmed minska antalet 

läkemedelsrelaterade avvikelser. Införa digital signeringslista  

 

 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. 

 

 Involvera patienter och närstående i patientsäkerhetsarbetet  

 

 Se över rutinerna för avvikelsehanteringen och klagomålshanteringen  

 

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

 Utbildningsinsatser till all personal på Tallmon 
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Hemsjukvård 

Läkemedel 

Mål: Alla som bor på särskilda boenden ska ha en säker och optimerad 

läkemedelsbehandling. I samarbete med läkare ska omvårdnadsansvarig sjuksköterska 

genomföra läkemedelsgenomgångar och medicinska vårdplaneringar årligen.  

Digital signeringslista ska införas. Detta ska leda till att avvikelser i samband med 

läkemedelsöverlämnade blir färre och administrativ tid minskar för sjuksköterskor och 

delegerad personal. 

ICF/KVÅ Under året ska den nya journalen införas. Under 2018 har en projektgrupp arbetat 

med att bygga vårt ”Hälsoärende”. Det innebär ett nytt sätt att dokumentera där insatser ska 

beskrivas som kvalitativa vårdåtgärder=KVÅ som ska redovisat till Socialstyrelsen varje 

månad. Och de registreras enligt internationella diagnoser 

All legitimerad personal berörs av detta och kommer att får utbildning. Detta innebär även 

ett tidskrävande arbeta med att föra över alla gamla journaler till det nya Hälsoärendet. 

Rehabenheten 
Alla rehab ombud kommer att fortlöpande få kompetensutveckling genom:  

 Samtliga ombud inbjuds till möten 2 ggr/år 

 Rehabbladet, aktuelle information från arbetsterapeuter och sjukgymnast 1 gång varje 

månad. 

 Enskilda bedömningsmöten. Arbetsterapeut och/eller sjukgymnast kan följa med ut i 

verksamheten för att bedöma och komma med förslag på insatser för enskilda patienter 

 

Hemtjänst 
Ett nytt arbetssätt i hemtjänsten för att utföra insatser enligt Socialtjänstlagen har påbörjats och ska 

genomföras under 2019. 

Det kommer att innebära att risker hos den enskilde blir mer synliga och att kvaliteten hos brukarna 

ökar.  Nya rutiner för att säkerställa samarbetet med legitimerad personal kommer att upprättas. 

Även inom socialtjänsten ska ett nytt sätt att dokumentera införas; IBIC(individens behov i centrum). 

Det börjar med handläggningen och sen ska utförarna anpassa insatserna utifrån den enskildes behov 

resurser, mål och resultat inom olika livsområden i det dagliga livet. Det gäller för alla oavsett ålder 

eller funktionsnedsättning utifrån socialtjänstlagen(Sol.) och lagen om särskilt stöd och service till 

funktionshindrade (LSS) 
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Samarbeten 

Lokalt samarbetar Hemsjukvården med primärvården, lokala Apoteket, Folktandvården 

Regionen 

Samarbetet kring utskrivningslagen fortsätter.                                                                     

Från 1/1 2019 gäller ju samma utskrivningsregler för både psykiatrisk och somatisk 

(kroppsliga sjukdomar) vård. 

Närvård 

Närvård är ett samlingsbegrepp för det samverkansarbete som bedrivs inom hälso- och sjukvård 

och social omsorg mellan kommunerna och Region Uppsala. 

Närvårdsarbetet omfattar samverkan kring hälsofrämjande, förebyggande, diagnostiserande, 

behandlande, rehabiliterande, omvårdande och stödjande insatser som är samhällsekonomiskt 

rimliga att bedriva lokalt. 

 I varje kommun finns en närvårdsstrateg. De är samfinansierade men är placerade i 

kommunerna. Strategerna arbetar med utveckling av närvård i respektive kommun.   

Närvårdsstrategen är ofta sammankallande och sekreterare till lokala politiska möten och 

tjänstemannamöten mellan Region Uppsala och kommuner. 

 

Landstingets Tandvårdsstöd och Vård- och omsorgs munhälsoarbete           

Tandvårdslag (1985:125), Tandvårdsförordning (1998:1338) 

Kommunen är ansvarig för att utfärda intyg för nödvändig tandvård som syftar till: frihet 

från smärta och sjukdom, förmåga att äta, tugga och tala utan större hinder och ger ett 

utseendemässigt godtagbart resultat (VS 2016–0175).  

Berättigade till detta är personer som har omfattande omvårdnadsinsatser från kommunen 

eller har en funktionsnedsättning som utgör underlag för personkretstillhörighet. 

Utfärdare i kommunen är Biståndshandläggare och sjuksköterskor. För närvarande är det 

164 personer som har giltigt intyg. 
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Vård i Samverkan. 

Alla dokument som reglerar samarbetet mellan flera vårdgivare i länet finns samlade i ViS 

Vård i Samverkan. Där finns dokument både för lokalt och regionalt samarbete. 

Vid utarbetande av dessa dokument finns alltid någon representant från kommunerna med 

oftast MAS. 

Kommunen finns representerad i olika grupper som arbetar regionalt i länet genom 

medicinskt ansvarig sjuksköterska. Ex. Patientsäkerhetsgruppen, Vårdhygiens nätverk, 

huvudadministratörs möte för Prator, redaktörsmöten för ViS, Inkontinensrådet, programråd/ 

Hjärtsvikt. 
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Statistik 

                                                                                                                       

 

Hemsjukvård 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

Antal inskrivna personer 325 443 569 ¤ 

Antal delegeringar 365 376 419 

Avvikelser fall  388 388 543 

Fall med skada  - 97 102 

Fall utan skada  263 441 

Fall med hjälpmedel  28  41 

Avvikelser läkemedel 268 254 333 

Totalt antal avvikelser under året 834 840 1090 

Avvikelser till  

andra vårdgivare 

17 11 19 

Lex Maria 4 2 0 

 

Tabell: 2016-2018 

¤ . Totala antalet personer som under året som hade någon insats av Sjuksköterska, 

arbetsterapeut, fysioterapeut (HSL) eller alla tre. 436 personer hade insatser enligt Sol. 

-Statistiken för fall har ökat under året och fler orsaker kan tas fram. Men en orsak är antalet 

fler multisjuka 

-Läkemedelsavvikelser har ökat sedan förra året. Fler personer som har läkemedel p.g.a. fler 

diagnoser 

-Totalt har ju avvikelser ökat med 200 rapporter. Detta behöver inte tolkas som det är fler 

oönskade händelser utan en bättre kultur att skriva avvikelser. Tittar man på antalet 

delegeringar så har de ju ökat vilket betyder att de är fler omvårdnadspersonal som utför 

hälso-och sjukvårdsuppgifter till allt fler multisjuka personer. 

-Avvikelser till andra vårdgivare är fler och de flesta kan härledas till den nya 

utskrivningslagen 
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Infektionsregistrering 2018 

 

Enhet Urinvägs- 

infektion  

med 

KAD 

Urinvägsinfektio

n 

utan KAD 

(kvarliggande  

urinkateter) 

Sår- 

infektion 

Lung- 

Inflammation 

(Pneumoni) 

VRE,  

Mag- 

sjuka 

Särskilt 

boende 

1(1) 8(1) 14(2) 11(1) 0(5) 

Ordinärt 

boende 

6(13) 20(11) 35(34) 5(10) 0(2) 

Totalt 7(14) 28(12) 49(36) 16(11) 0(7) 

Tabell: Infektionsregistrering 2018 Siffrorna inom parantes för år 2017. 

 

Under magsjukutbrottet på Tallmon julen 2017 begränsades smittspridningen till 3 av 5 

enheter. Man följde handlingsplanen. Införde kohortvård och stängde enheter. Informerade 

omgivning och besökare så inga onödiga besök gjordes på de smittade enheterna. 

Urinvägsinfektioner mes KAD har minskat vilket kan tolkas som god hygien i samband med 

kateterskötsel. Det är dock anmärkningsvärt att urinvägsinfektioner utan KAD har ökat. 

Ökningen av övriga infektioner kan bero på antalet fler multisjuka som vårdas hemma och 

de allt kortare vårdtiderna på sjukhuset. 
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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 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 förbättringsarbete 

genomförs kan man utgå från resultat från Svenska palliativregistret och se förbättringar på 

ett systematiskt sätt. 

 

 

Kvalitetsindikator  Målvärde  Resultat  

Dok. brytpunktssamtal 98,0 76,2 

Ord. inj stark opioid vid  

smärtgenombrott 
98,0 95,2 

Ord. inj ångestdämpande  

vid behov 
98,0 95,2 

Smärtskattats sista levnadsveckan 100,0 66,7 

Dok. munhälsobedömning  

sista levnadsveckan 
90,0 71,4 

Utan trycksår (grad 2–4) 90,0 76,2 

Mänsklig närvaro i dödsögonblicket 90,0 81,0 

 

 

Resultatet från Palliativa registret visat att det finns fler områden som måste förbättras. Men 

tabellen visat att smärtlindring och ångestdämpande läkemedel ges ofta och att ett fåtal 

behöver vara ensam vid dödsögonblicket. Många har både personal och anhöriga hos sig. 

Förbättringsförslag 2019 

 Att omvårdnadsansvarig sjuksköterska initierar brytpunktsamtal med patient, 

närstående och läkare som dokumenteras 

 Att symtomskattning genomförs och dokumenteras, bl.a. smärtskattning  

 Att munhälsobedömning utförs och dokumenteras vid vård i livets slut 

 Minska andelen trycksår och dokumentera oavsett om det finns eller ej.  

 

https://data.palliativ.se/utdata/
https://data.palliativ.se/utdata/
https://data.palliativ.se/utdata/
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