
KALLELSE 

Datum Sida 

2018-03-22 1(1) 

Socialnämnden kallas till sammanträde 

Tid:    Onsdag den 28 mars klockan 14:00  

Plats: Sessionssalen, Skillingehus, Skillingaryd 

Ann-Katrin Löfstedt 

Ordförande Ewa Carlsson 

Sekreterare 

Val av protokollsjusterare samt godkännande av dagordning 

Förslag på protokollsjusterare:  Björn Karlsson 

Tid och plats för justering:      2018-04-03 

Ärenden: 

1. Information från verksamheten

Särskilda undervisningsgruppen, ca 15:15

2. Ansökan om särskild förordnad vårdnadshavare Bilaga 

3. Ansökan om särskild förordnad vårdnadshavare Bilaga 

4. Ekonomisk information Bilaga 

5. Mål, medel och kvalité inför verksamheten 2019 Bilaga 

6. Rekommendationer från Sveriges kommuner och landsting

(SKL) – kvalité i särskilt boende

Bilaga 

7. Motion – friskvårdspeng för personer med funktionsvariation Bilaga 

8. Patientsäkerhetsberättelse 2017 med inriktning på kvalité Bilaga 

9. Delgivningar Bilaga 

10. Anmälan om delegationsbeslut

11. Övrigt  



Ekonomiuppföljning
Januari - Februari 2018

Socialnämnd
Den 28 mars

2018
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Socialförvaltning 
Januari - Februari 2018

Verksamhet program
Utfall  

Jan-Feb 

2018

Budget 

Jan-Feb 

2018

Avvikelse 

Jan-Feb 

2018

Årsbudget

700 Socialnämnd 155 183 28 1 100

750 Verkställighet IFO 1 090 1 230 140 7 260

7540 Familjecentral 102 102 0 606

7546 Familj-och ungdomsteamet 581 642 61 3 772

7557 Mötesplats 218 298 80 1 769

7559 Särskild undervisningsgrupp 189 188 -1 1 113

751 Familjerådgivning 11 20 9 120

754 Myndighet barn och unga 2 377 2 366 -11 14 088

7541 Öppna insatser, barn och unga 151 89 -62 534

7542 Vård för barn, institution 496 600 104 3 600

7543 Vård för barn, familjehem 580 567 -13 3 399

7545 Handläggare barn och unga 1 151 1 110 -41 6 555

755 Myndighet vuxna 1 759 2 012 253 11 910

7505 Socialt kontrakt 11 32 21 194

7551 Öppna insatser missbruk 28 110 82 658

7552 Vård för missbrukare 145 316 171 1 897

7553 Brottsoffer, vuxna 81 129 48 775

7555 Handläggare vuxna 1 284 1 357 73 7 976

7558 Tjänsteköp elevboende 210 68 -142 410



Socialförvaltning
Januari - Februari 2018

Verksamhet program
Utfall          

Jan-Feb 

2018

Budget       

Jan-Feb 

2018

Avvikelse

Jan-Feb 

2018

Årsbudget

770 Socialförvaltning Administration 4 028 5 298 1 271 30 896

7100 Socialförvaltning Ledning 653 1 160 507 6 879

7101 Socialförvaltning Administration 568 488 -80 2 924

varav Buffert 0 333 333 2 000

7102 Reception och administration 108 123 15 706

7200 STAB Ledning 576 760 184 4 505

7300 Myndighet Ledning 231 341 110 1 994

7302 Myndighet Mottagning 232 237 5 1 363

7400 ÄO/HS Ledning 920 1 018 98 5 993

7500 IFO/FO Ledning 484 395 -89 2 374

7506 Social jour 48 51 3 308

7704 Kompetenshöjande insatser 25 83 58 500

7705 Verksamhetssystem 108 167 59 1 000

7764 Larm och Teknik 172 58 -114 350

7772 Resursenheten -97 84 181 0

7776 Resor kommun 0 0 0 0



Socialförvaltning
Januari - Februari 2018

Verksamhet program

Utfall          

Jan-Feb

2018

Budget       

Jan-Feb

2018

Avvikelse 

Jan-Feb

2018

Årsbudget

771 Särskilt boende 9 849 8 884 -965 53 182

7711 Särskilt boende Furugården 4 584 4 739 155 28 254

7712 Särskilt boende Sörgården 4 303 3 403 -900 20 585

7717 Distribution matlådor -82 0 82 0

7718 Kostverksamhet 1 044 742 -302 4 343

773 Demens-och korttidsverksamhet 3 102 2 744 -358 16 068

7730 Dagverksamhet/korttidsenhet Asken 588 515 -73 3 049

7732 Demensboende Eken/Boken 1 693 1 429 -264 8 264

7768 Korttidsenhet Granen 821 800 -21 4 755

774 Sjukvårdsinsatser 3 803 3 649 -154 21 671

7741 Sjukvård 2 566 2 728 162 16 170

7744 Arbets-och fysioterapi 623 388 -235 2 301

7746 Tekniska hjälpmedel 614 483 -131 2 900

7773 LOV-Hemsjukvård 0 50 50 300

776 Hemtjänst och övrig service 5 199 5 129 -70 30 586

7761 Hemtjänst Vaggeryd 2 490 2 280 -210 13 580

7762 Hemtjänst Skillingaryd 1 918 1 822 -96 10 849

7766 Anhörigbidrag 4 8 4 47

7767 Aktivitetshus Äldre Navet/Jupiter 361 407 46 2 440

7780 Hemtjänst externt utförare 426 612 186 3 670

285 Bostadsanpassningsbidrag 101 183 82 1 100



Socialförvaltning 
Januari - Februari 2018

Verksamhet program

Utfall          

Jan-Feb 

2018

Budget       

Jan-Feb 

2018

Avvikelse 

Jan-Feb

2018

Årsbudget

756 Social omsorg 1 074 1 294 220 7 702

7562 Boendestöd 1 047 1 246 199 7 412

7564 Tellus serviceboende 27 48 21 290

781 LSS Insatser 2 635 2 602 -33 15 613

7803 Ersättning till FK (LASS) 929 1 219 290 7 316

7804 Övrig personlig assistans (LSS) 1 477 1 226 -251 7 355

7813 Sjuklöner 42 42 0 250

7820 Tjänsteköp LSS 11 0 -11 0

7821 Ledsagarservice 176 115 -61 692

782 Övriga insatser 1 722 1 763 41 10 482

7822 Kontaktperson 82 79 -3 472

7825 Korttidsvistelse 334 352 18 2 092

7831 Korttidstillsyn 169 190 21 1 131

7832 Daglig verksamhet 1 137 1 142 5 6 787

785 Bostad med särskild service 3 419 3 542 123 21 095

7852 Gruppbostad Smedjegatan 692 727 35 4 336

7853 Gruppbostad Ringvägen 697 697 0 4 162

7854 Gruppbostad Fågelåsvägen 664 687 23 4 095

7855 Gruppbostad Stationsgatan 634 691 57 4 116

7856 Gruppbostad Östra Allégatan 732 740 8 4 386



Socialförvaltning
Januari - Februari 2018

Verksamhet program

Utfall  

Jan-Feb 

2018

Budget 

Jan-Feb 

2018

Avvikelse 

Jan-Feb

2018

Årsbudget

SUMMA SOCIALFÖRVALTNING 40 325 40 899 574 242 873

SUMMA SOCIALFÖRVALTNING inkl. EKB 98



Ensamkommande barn
Januari - Februari 2018

Verksamhet program
Utfall  

Jan-Feb 

2018

Budget 

Jan-Feb 

2018

Avvikelse 

Jan-Feb

2018

Årsbudget

HVB-hemmet 1 884 2 043 159 10 228

7531 HVB Talludden 1 451 1 416 -35 7 187

7535 HVB Saturnus 32 35 3 35

7536 Utslussboende 369 560 191 2 816

7538 HVB Skogsvägen 32 32 0 190

ID 7532 Extern Institution 385 0 -385 0

ID 7533 Familjehem 104 0 -104 0

ID 7054 Myndighet 284 200 -84 1 200

ID 7530 Administration 185 167 -18 1 000

Intäkter från Migrationsverket 2 179 2 261 -83

ID 7053 Ledning EKB 207 246 39 1 140

753 Ensamkommande barn -476 13 568



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Socialnämndens arbetsutskott 2018-03-15 § 41 2018/008 13 

Justering Exp. Utdragsbestyrkande 

Mål, medel och kvalité inför verksamheten 2019 

Arbetsutskottets beslut  
Arbetsutskottet ställer sig bakom socialchefens presentation som även ska 
presenteras för budgetberedningen 2018-03-16. 

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden

Socialnämnden ska arbeta med följande mål under 2019: 
- Verksamheten ska möta medborgares behov och bedrivas utifrån 

gällande lagstiftning med god kvalitet. 
- Medborgares delaktighet och självständighets ska uppmuntras genom 

öppen dialog. 
- Roll och ansvarsfördelning mellan politik, förvaltning och medarbetare 

ska vara tydlig och logisk. 

Sammanfattning av ärendet 
Socialchefen presenterar förvaltningens verksamhetsbehov gällande mål, 
medel och kvalité inför verksamheten 2019.  
Verksamhetschefernas verksamhetsplanering inför 2019 presenterades på 
verksamhetsdagen 2018-02-07 och har legat till grund för socialchefens 
presentation av behov inför 2019. 

Förvaltningen har brutit ut 3 av de mål kommunfullmäktige fastställt och 
föreslår att förvaltningen arbetar med dessa under 2019. 

När det gäller taxor och avgifter föreslås ingen förändring inför 2019, utöver 
indexuppräkning. 

Beslutsunderlag 
Socialchefens presentation 2018-03-15. 
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Datum Sida 

2018-03-22 1(1) 

Mål, medel och kvalité inför verksamheten 2019 

Förslag till beslut 

Socialnämnden ska arbeta med följande mål under 2019: 

- Verksamheten ska möta medborgares behov och bedrivas utifrån gällande lagstiftning med god 

kvalitet. 

- Medborgares delaktighet och självständighets ska uppmuntras genom öppen dialog. 

- Roll och ansvarsfördelning mellan politik, förvaltning och medarbetare ska vara tydlig och logisk. 

Sammanfattning av ärendet 

Socialchefen presenterar förvaltningens verksamhetsbehov gällande mål, medel och kvalité 

inför verksamheten 2019.  

Verksamhetschefernas verksamhetsplanering inför 2019 presenterades på verksamhetsdagen 

2018-02-07 och har legat till grund för socialchefens presentation av behov inför 2019. 

Förvaltningen har brutit ut 3 av de mål kommunfullmäktige fastställt och föreslår att 

förvaltningen arbetar med dessa under 2019. 

Socialchefen och socialnämndens presidie har 2018-03-16 träffat budgetberedning och 

framfört nämndens behov inför 2019.  

Förvaltningen har nu fått i uppdrag att beskriva vilka ekonomiska effekter som skulle kunna 

uppnås genom förstärkt budgettillskott. 

Beslutsunderlag  
Socialchefens presentation 2018-03-22  

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-03-22  

Socialnämndens arbetsutskott 2018-03-15 § 41 

Lotta Damberg 
Socialchef 



Mål- medel- kvalitet 2019
Socialnämnden mars 2018

Lotta Damberg



Utgångsläget – kort sammanfattning av 2017

• Betydelsefulla medarbetare

• Hög ambition- god kvalitet

• Höga kostnader
 Externa placeringar barn och unga

 Externa placeringar vuxna

 LSS personlig assistans och ledsagning

 Konsultkostnader socialsekreterare

men

• Budget i balans!
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Mål för socialnämnden 2019

3

• KF 1a. Verksamheten ska möta medborgares behov och bedrivas utifrån gällande lagstiftning med god
kvalitet

• Verksamheten ska tillgodose medborgarnas behov för att säkerställa
en skälig levnadsnivå (SoL) alternativt goda levnadsvillkor (LSS) med
god kvalitet.

• Indikatorer:



Mål för socialnämnden 2019

• KF 2a. Medborgares delaktighet och självständighet ska uppmuntras genom öppen dialog

• Medborgarnas möjlighet till delaktighet och inflytande samt
självständighet ska säkerställas så lång det är möjligt.

• Indikatorer:

4

(Ny indikator kommer ev till framöver brukarbedömning 

funktionshinderomsorg)



Mål för socialnämnden 2019

• KF 5. Roll och ansvarsfördelning mellan politik, förvaltning och medarbetare ska vara tydlig och logisk

• Roll- och ansvarsfördelning mellan politik, förvaltningsledning och 
medarbetare ska följa linjeorganisationen.

• Indikatorer: 
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Referenskostnad  2016
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Socialnämndens uppdrag
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Grunduppdrag:

Ambition om att följa 

Lagstiftning

Extra:

Ambitioner som är 

högre än 

lagstiftade krav=

Fluff



Har vi förutsättningar?
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Igår

Idag

Imorgon



BUDGET
Socialnämnd 2007-2018

9

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Budget 167 252 182 100 187 476 181 333 191 105 197 535 214 658 213 526 222 715 234 653 244 624 242 873

Avvikelse mot budget -2 444 -8 518 -4 404 -9 319 -3 178 -2 418 -11 500 -19 722 -5 201 15 608 3 445

167 252

182 100 187 476
181 333

191 105
197 535

214 658 213 526
222 715

234 653
244 624 242 873

-2 444
-8 518 -4 404 -9 319

-3 178 -2 418
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-19 722
-5 201
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Härledning av PFÖ-ramar 2019

Verksamhetsområd
e

Budg
et

2018

Resurs-
fördelni

ng

Centra
l 

lönep
ott 
(3,1 
%)

Struktur
-

förändri
ng

Kapit
al 

tjäns
t

Politiska 
prioritering

ar
ökade 

resurser

Politiska 
prioriteringa

r
minskade 
resurser

Rättel
ser

Krav 
effektivi

tet

PFÖ
2019

Valnämnd 375 375

Revisionsnämnd 750 750

Överförmyndare 900 900

Kommunstyrelse

n

54 
818 700 -548 54 970

Försörjningsstöd 8 200 437 -437 0 8 200

Räddningstjänst 11 
012

-110 10 902

Teknisk 

verksamhet

27 
710 -193 27 517

Elverksstyrelse -1 
500

0 -1 500

Miljö- och 

byggnämnd

5 715
-57 5 658

Barn och 

utbildningsnämnd

368 
554 7 515 -3 686

372 

383

Kultur och 

fritidsnämnd

30 
201 -302 29 899

Socialnämnd 242 
873

1 807 -2 429
242 

251

Central lönepott 15 
806

17 

900
3 800 37 506

Finansförvaltning 3 113 3 113

S:a PFÖ-ramar:
768 

527
9 759

17 

900
3 800 0 700 -437 0 -7 324

792 

925

10

242 251tkr  2019

622 tkr mindre än 

2018 men 

2 373 tkr mindre än 

2017



2019 cupcake eller muffins?
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Några riskområden 2019

Riskområden 

1: Placeringar barn och unga samt 
vuxna

2:Ökade kostnader LSS

3:Statsbidrag ökad bemanning 
inom vård och omsorg försvinner 
2,7 mkr

4: Ökade it och teknikkostnader

Konsekvens 

1: Ökade kostnader till lägre 
kvalitet

2:Ny lagstiftning

3:Minskad personalbemanning 
inom Vård och omsorg. Sämre 
kvalitet

4: It och teknik kräver kompetens 
och kostar att drifta
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Nyckeltal
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Externa placeringar barn och unga

• Kostnad för 1 barn placerat 365
dagar = 1,4 mkr

• 2017 var 4,5 barn placerade men
budget var avsatt för 3,5.

-1,3 mkr
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Externa placeringar vuxna

• Kostnad för placering 365 dagar 
av vuxen LVM, lagen om vård av 
missbrukare = 1,1 mkr

• 2017 var 3,38 vuxna placerade 
men budget var avsatt för 1,72

• -1,7mkr
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Nyckeltal
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LSS personlig assistans och ledsagning

• Kostnaden för personlig assistans 
varierar beroende på antalet timmar 
som beviljas. 

• I Budget 2017 tilldelades ett tillskott 
av 1mkr.  Underskott 2016 var 1,2 mkr

• Trots ökad budget var underskottet 
4,6 mkr för 2017 för personlig 
assistans och ledsagning.  

Åtgärder för budget i balans för 
Funktionshinderområdet 
genomfördes enligt handlingsplan

Avslut av placering och  
omorganisation
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Konsultkostnader socialsekreterare barn och 
unga
• Budget var avsatt för 8

socialsekreterare. Kostnad för en
socialsekreterare är ca 600 tkr/
år

• Bristen på socialsekreterare har
medfört en ökad kostnad på 1,9
mkr
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Totalt underskott på redovisade program

-9 500 tkr
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De största utmaningarna 2019 

• Att vidhålla ambitionen om motiverade 
medarbetare, rättssäkerhet och god kvalitet med  
lägre budget.

• Förebyggande –tidiga-främjande insatser leder på 
sikt till minskade kostnader men inte initialt.

• Hemmaplanslösningar för barn och vuxna

• Fortsatt ökade kostnader för LSS: lagstiftning-
förslag om en huvudman- kommuner nu skyldiga 
att söka upp personer som blir av med PA från FK 

• Kompetensförsörjning: IT- välfärdsteknik kräver fler 
resurser med ny kompetens. Rekrytering av 
bristyrken socialsekreterare, sjuksköterskor och 
fysioterapeuter om inte fördyrande 
omständigheter med konsulttjänster

• Avancerad vård flyttar från sjukhusen in i hemmet

20

Område Behov Uppdrag Omfattning Kostnad tkr

Stab Resurs Verksamhetsutveckl
are IT och teknik

100 % 600 Lagstiftning och 
organisatorisk och social 

arbetsmiljö och KF mål

Stab Resurs Larm och teknik 100 % 500 Politisk ambition 
organisatorisk och social 

arbetsmiljö
KF mål

Stab Drift OH Välfärdsteknologi/ 
Digitalisering

500 Politisk ambition och 
organisatorisk och social 

arbetsmiljö

Stab Drift OH IT-drift centralt 
ökade kostnader

1000 Lagstiftning

Myndighet Resurs Mottaget 100 % 600 Lagstiftning
KF-mål

Myndighet Drift LSS 2000 Lagstiftning

Myndighet Drift LSS 500 Lagstiftning

IFO/FO Resurs FUT 300 % 1500 Lagstiftning- tidig insats

IFO/FO Resurs HVB Barn 900 % 4500 Lagstiftning

IFO/ FO Resurs HVB Barn 
Områdeschef

100 % 800 Organisatorisk och 
social arbetsmiljö

IFO/ FO Drift OH HVB Barn 1800 Lagstiftning

IFO/FO Resurs Gruppbostäder 400 % 2000 Lagstiftning
KF-mål

ÄO/HS Drift +OH Kost Matlådor 
kylcontainer

100 Politisk ambition

ÄO/HS Resurs Kost Matlådor 200 % 300 Politisk ambition

ÄO/HS Resurs ÄO Nattchef 100 % 800 Rekommendation från 
SKL och organisatorisk 
och social arbetsmiljö

S:a 17500



Investeringar 2018-2021

21

Försenat 

till 2019

Iordningställande av lokaler HVB samt 

missbruk 

Nya 

investeringar



Taxor och avgifter

Inga förändringar under 2019 förutom justeringar enligt prisbasbelopp 
eller annan gällande indexreglering. 
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2019 cupcake eller muffins?
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Socialnämndens arbetsutskott 2018-03-15 § 43 2018/063 15 

Justering Exp. Utdragsbestyrkande 

Rekommendation från Sveriges kommuner och 
landsting (SKL) – kvalitét i särskilt boende  

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden 
1. Socialnämnden antar Sveriges Kommuner och Landstings ”Kvalitet i

särskilt boende – rekommendation för arbete med ökad kvalitet

nattetid i särskilt boende.

2. Budgetmedel tillförs avseende förstärkning av ledarskapet med en

områdeschef 2019.

Sammanfattning av ärendet 
Sveriges Kommuner och Landsting har i dialog med Sveriges kommuner, 

FSS (Föreningen Sveriges socialchefer), FAMNA (Riksorganisationen för 

idéburen vård och omsorg) och Vårdföretagarna tagit fram rekommendation 

för att stärka kvaliteten på omsorgen nattetid på särskilt boende för äldre. 

Styrelsen för SKL beslutade 2017-01-20 att rekommendera Sveriges 

samtliga kommuner att fatta beslut att anta rekommendationen med syftet 

att stärka utveckling och kvalitet på särskilt boende för äldre nattetid. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-01-05 

SKLs rekommendation ”Kvalitet i särskilt boende” Ärendenummer 

16/04652. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller förvaltningens förslag och 

finner det antaget. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Socialnämndens arbetsutskott 2018-03-15 § 42 2017/201 14 

Justering Exp. Utdragsbestyrkande 

Motion – friskvårdspeng för personer med 
funktionsvariation 

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden  
Socialchefen får i uppdrag att sammanställa ett förslag till yttrande som 

presentera på socialnämndens sammanträde. 

Sammanfattning av ärendet 
En motion har inlämnats av fullmäktigeledamöterna Ewa Magnusson (L) 

och Lars Seger (M) med förslag om att: 

 Ett årligt friskvårdsbidrag för personer med funktionsvariation som 

tillhör LSS personkrets och som har en betydande fysisk 

funktionsnedsättning införs i Vaggeryds kommun. 

 Det ska även finnas någon form av stöd att få till genomförandet av 

aktiviteterna, förslagsvis via den dagliga verksamheten. 

Kommunledningskontoret har remitterat motionen till socialnämnden för 

yttrande senast den 3 april 2018. 

Socialchefen redogör för förvaltningens syn på motionen. Arbetsutskottet 

diskuterar ärendet och skickar med synpunkter. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-12-11. 

Motion Friskvårdspeng för personer med funktionsvariation, 2017-10-31. 
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Datum Sida 

2018-03-22 1(1) 

Till Socialnämnden 

Motion- friskvårdspeng för personer med 
funktionsvariation 

Förslag till beslut 

Förvaltningens förslag till yttrande godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 
En motion har inlämnats av fullmäktigeledamöterna Ewa Magnusson (L) 

och Lars Seger (M) med förslag att: 

 Ett årligt friskvårdsbidrag för personer med funktionsvariationer som

tillhör LSS personkrets och som har en betydande fysisk

funktionsnedsättning införs i Vaggeryds kommun¨

 det i detta ska finnas någon form av stöd att få till genomförandet av

aktiviteterna, förslagsvis via den dagliga verksamheten.

Motionen remitterades från kommunstyrelsen till socialnämnden för 

yttrande senast den 3: e april 2018. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-03-22 

Förvaltningens förslag till yttrande 2018-03-22 

Lotta Damberg 

Socialchef  
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Datum Sida 

2018-03-22 1(1) 

Till Kommunledningskontoret 

Motion – friskvårdspeng för personer med 
funktionsvariation 

Socialnämnden förslår att motionen ska avslås med hänsyn till medborgares 

möjlighet att söka bistånd. 

I arbetet med ekonomiskt bistånd är socialtjänstens huvuduppgift att hjälpa 

personer så att de kan klara sin försörjning på egen hand enligt 

socialtjänstlagen (SoL). Den andra uppgiften är att ge ekonomiskt bistånd 

till dess att målet är uppnått. Ekonomiskt bistånd ska ge en skälig 

levnadsnivå. Vad som är skäligt för vissa behov preciseras i riksnormen för 

försörjningsstöd. Prövningen av ekonomiskt bistånd ska vara individuell och 

ta hänsyn till omständigheterna i det specifika fallet  

1. Socialnämnden ser inte att särskilt friskvårdbidrag ska inrättas.

LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och 

varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de 

behöver i det dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken 

service de får. Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra. 

Socialnämnden tillhandahåller stödinsatser i enlighet med lagstiftningens 

intentioner gällande lag om stöd och service till vissa 

funktionshindrade(LSS)  

1. Socialnämnden anser inte att annat stöd ska ges än det som är

behovsprövat enligt LSS- lagens intentioner.

Lotta Damberg 

Socialchef 
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Justering Exp. Utdragsbestyrkande 

Patientsäkerhetsberättelse 2017 med inriktning på 
kvalité 

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden  
Patientsäkerhetsberättelse med inriktning på kvalitét 2017 godkänns och 

läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Sedan 1 januari 2011 ska varje vårdgivare upprätta en 

patientsäkerhetsberättelse. I den ska det framgå vilket patientsäkerhetsarbete 

som bedrivits föregående år och vilka åtgärder som vidtagits och vilka resultat 

som uppnåtts. Den skall även innehålla mål och strategier för kommande år. 

Socialförvaltningen redogör i samma skrivelse för årets sammanställda 

avvikelser samt för årets kvalitetsarbete.  

Caroline Lundgren, MAS presenterar och kommenterar 

patientsäkerhetsberättelsen. 

Beslutsunderlag 
Patientsäkerhetsberättelse 2017, daterad 2018-03-12. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller förvaltningens förslag och 

finner det antaget. 
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Datum Sida 

2018-03-12 1(1) 

Till Socialnämnden 

Patientsäkerhetsberättelse 2017 
– med inriktning på kvalitét

Förslag till beslut 
Patientsäkerhetsberättelsen med inriktning på kvalitét 2017 redovisas och 

läggs till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Sedan 1 januari 2011 ska varje vårdgivare upprätta en 

patientsäkerhetsberättelse. I den ska det framgå vilket patientsäkerhetsarbete 

som bedrivits föregående år och vilka åtgärder som vidtagits och vilka resultat 

som uppnåtts. Den skall även innehålla mål och strategier för kommande år. 

Socialförvaltningen redogör i samma skrivelse för årets sammanställda 

avvikelser samt för årets kvalitetsarbete.  

Beslutsunderlag 
Kvalitets- och Patientsäkerhetsberättelse 2017 daterad 2018-03-12. 

Ärende 
Patientsäkerhetslagen innehåller bl.a. vårdgivarens skyldighet att bedriva ett 

systematiskt patientsäkerhetsarbete, behörighetsfrågor och skyldigheter för 

hälso- och sjukvårdspersonalen. Patientsäkerhetsberättelsen som beskriver hur 

patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår ska upprättas 

senast den 1 mars varje år. I patientsäkerhetsberättelsen 2017 redovisas 

Socialförvaltningens patientsäkerhetsarbete samt hur visst kvalitetsarbete 

bedrivits under 2017. Här redovisas uppföljning av föregående års 

fokusområden men även delvis hur Socialförvaltningen arbetet med 

ledningssystemets huvudområden.  

Handläggare 

Caroline Lundgren 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
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SAMMANFATTNING 
Socialförvaltningen har haft ett minst sagt händelserikt 2017 med största fokus på samverkan och samarbete 

över huvudmannagränser. Redan i föregående patientsäkerhetsberättelse beskrevs de kommande 

utmaningarna. Dessa utmaningar har förvaltningen tagit sig an 2017 utefter bästa möjliga förmåga. Arbetet har 

i många fall varit mer omfattande an vad som förutspåtts. Införandet av ett nytt vårdplaneringssystem har 

medfört stora utbildningsinsatser och en mängd systemsupport vilket har beslagtagit tid ifrån andra uppgifter. 

Det har dock varit prioriterat för att uppnå bästa möjliga övergången för Esther. Målsättningen är en trygg och 

säker Esther, var hen än befinner sig.  

Förvaltningen är mitt i arbetet att bygga hållbara strukturer för framtiden. Egenkontroll genom 

avvikelsehantering, vårdrelaterade infektioner och läkemedelsgranskningar lägger grunden för kommande 

verksamhetsnära kvalitetsarbete, där förvaltningen har en stabil och standardiserad metodik genom inspiration 

av LEAN och förbättringsresan för medarbetare i förvaltningen. Förvaltningen arbetar aktivt för att skapa 

trygghet för brukare och patienter. Arbetet med klagomål och synpunkter och avvikelsehantering förbättras 

konstant och medarbetaren är aktiv i patientsäkerhetsarbetet. Ur ett patientsäkerhetsperspektiv så har 

framsteg nåtts inom det vårdhygieniska området då förvaltningen nu kan redovisa fullständiga 

följsamhetsmätningar och  

I takt med regeringens kommande utredningar så behöver förvaltningen förbereda sig på en vård närmre 

patienten vilket kan innebära att mer avancerade uppgifter landar i kommunens hälso- och sjukvård. Det är en 

fortsatt stor utmaning att kompetensförsörja verksamheterna och förvaltningen arbetar för att skapa hållbara 

strukturer och trygghet för dess medarbetare. Mer arbete finns att göra under 2018. Under året har 

förvaltningens larmhantering tryggats upp och kan nu bedömas som säker för brukaren och medarbetaren. 

Förvaltningen står inför utmaningar gällande den digitala utvecklingen där förvaltningen inte riktigt har följt 

med. Nytt välbehövligt verksamhetssystem står för dörren och förberedelser behövs redan nu då ett 

omfattande arbete väntar. Målsättningen är dock att systemen skall skapa trygghet och rättssäkerhet för 

Esther. Dokumentationen idag är acceptabel men kan bli bättre. Dokumentation är dock bredare än ett 

verksamhetssystem, utan inkluderar även förvaltningens dokumentation av processer. Där har förvaltningen 

tagit ett steg framåt gällande att skapa ett tankesätt hos medarbetare. Tillsammans bygger förvaltningen sitt 

ledningssystem och skapar på så vis en hållbar organisation med en trygghet för både medarbetare och 

patient/brukare som rör sig i förvaltningens olika delar. Förvaltningen saknar fortfarande rapportering av vissa 

delar av verksamheten vilket är ett förbättringsområden för framtiden. Förvaltningen har under 2017 förflyttat 

stora projekt, främst i samverkan vilket är en stor framgång då detta tidigare varit en brist. Arbetet grundar för 

en bättre framtid med fokus på Esther.  



ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGIER 
SFS 2010:659,3 kap. 1 § och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1§ 

Varje individ i Vaggeryds kommun ska känna att en trygg och säker vård ges i kontakten med kommunal hälso- 

och sjukvård. Individen ska bemötas med respekt och värdighet och ha inflytande över sin vardag. På samma 

sätt ska varje medarbetare ges möjlighet att utföra sitt arbete under sådana förutsättningar att en trygg och 

säker vård och omsorg kan ges av god kvalitet.  

Målen för verksamheten sätts utefter lagkrav, verksamhetens egna krav samt den enskildes krav och 

förväntningar på verksamheten. I Vaggeryds kommun styrs verksamheterna av verksamhetsplaner, 

programbudget och kommunfullmäktiges övergripande mål där olika kvalitetsriktningar finns beskrivna. 

Medborgare har rätt att få adekvat stöd och hjälp av god kvalitet. Den enskildes upplevelse av bemötande och 

delaktighet är viktigt i detta perspektiv. I brukarperspektivet finns även verksamheternas arbete med att 

systematiskt och löpande följa upp resultaten av olika insatser på både individ‐ och gruppnivå. 

 

Kommunfullmäktige beslutar om de 

övergripande kommunala målen. 

Socialnämnden fastställer inriktningsmål 

inför kommande mandatperiod. I 

programbudgeten fastställs effektmål för 

socialförvaltningen. Förvaltningens samtliga 

enheter arbetar fram verksamhetsplaner 

där produktionsmålen framgår. 

Uppföljningen redovisas i delårsbokslutet 

och i den årliga verksamhetsberättelsen. 

 

 

Figur 1. Kommunens vision  
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Vision och värdegrund 

Kommunövergripande vision 

”Här ger vi plats för att göra skillnad” 

En plats för möjligheter – formad med tanke och omtanke, där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar. 

En plats med stark tradition – för gränslöst skapande, där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och 

idéer blir verklighet. En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet, där allt är nära och där alla har 

betydelse.  

Kommunens värdegrund 

Kommunens värdegrund hämtas från visionen och beskriver förhållningssätt i arbetet och gentemot de 

människor vi möter. 

 Tanke & omtanke 

 Idéer blir till verklighet 

 Alla har betydelse 

Nationell värdegrund inom vård och omsorg 

Den 1 januari 2011 infördes en nationell värdegrund i socialtjänstlagen 5 kap 4 §. Detta innebär att äldre 

personer ska kunna leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. För att uppnå detta ska omsorgen bland annat 

värna om och respektera den enskilde personens rätt till kroppslig integritet, självbestämmande, delaktighet 

och individanpassning. Oavsett målgrupp inom socialnämndens verksamheter så gäller den nationella 

värdegrunden.  

Socialnämndens vision för äldreomsorgen 2015 

Målet är att äldrepolitiken genom äldreomsorgsplanen skall genomsyra hela äldreomsorgen: 

”Så länge som du lever skall du kunna njuta av livet och dess möjligheter. Utifrån dina behov och val skall det 

vara tryggt och värdigt att åldras i Vaggeryds kommun”. 

Faktorer för säkerställandet av detta: Bemötande-Trygghet-Självbestämmande 

ORGANISATORISKT ANSVAR FÖR KVALITÉTS- OCH 

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

Vårdgivare  

Enligt SOSFS 2011:9 definieras vårdgivaren en statlig myndighet, landsting och kommun i fråga om sådan hälso- 

och sjukvård som myndigheten, landstinget eller kommunen har ansvar för samt annan juridisk person eller 

enskild näringsidkare som bedriver hälso- och sjukvård. Vårdgivaren (socialnämnden) ansvarar för att 

verksamheten uppfyller kraven på god och säker vård.  Att uppfylla lagens olika krav är en del av god kvalitet 

och handlar om rättssäkerhet för den enskilde. Socialförvaltningens verksamheter styrs främst av hälso- och 

sjukvårdslagen (HSL), socialtjänstlag (SOL), , lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade( LSS),  

förvaltningslag (FL) och offentlighets‐ och sekretesslagen (OSL), patientsäkerhetslagen, patientdatalagen och 

patientlagen. Hälso- och sjukvård samt vård och omsorg ska bedrivas med respekt för individens integritet och 

självbestämmande på ett sätt som är säkert för patienten att vistas i vårdgivarens regi. Vårdgivaren är skyldig 

att tillse att gällande lagstiftning uppfylls med hänvisning till ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 

(SOSFS 2011:9). 

Socialnämnd 
Socialnämnden som vårdgivare har det yttersta ansvaret för kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet.  



Förvaltningschef 

Förvaltningschefen har ett övergripande ansvar gällande att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och 

förbättra verksamheten. Denne skall fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten samt ge förutsättning för 

förvaltningen att bedriva kvalitet- och patientsäkerhetsarbete. I Förvaltningschefens ansvar är denne per 

definition även verksamhetschef, enligt förordningen om verksamhetschef inom hälso- och sjukvården och 

ansvarar för att vården organiseras så att den tillgodoser hög patientsäkerhet av god kvalitet. Det vill säga att 

förvaltningschefen i definitionen gällande exempelvis hälso- och sjukvårdslagen, är verksamhetschef med 

yttersta ansvar för patientsäkerhet. Om denne ej innehar hälso- och sjukvårdskompetens fullgörs vissa 

uppgifter av kommunens motsvarighet med medicinskt ledningsansvar, medicinskt ansvariga 

sjuksköterska/rehabiliteringsansvarig. Det övergripande ansvaret övergår inte. 

Verksamhetschef 

Verksamhetschef ansvarar för ledningssystem (SOSFS 2011:9) samt planera, leda, kontrollera, följa upp, 

utvärdera och förbättra verksamheten inom sitt ansvarsområde. Verksamhetschefen skall fortlöpande utveckla 

och säkra kvaliteten. Samtidigt ansvarar verksamhetschefen för att leda och fördela kvalitetsarbetet i enlighet 

med övergripande mål samt följa upp och utvärdera verksamhetens mål. 

Områdeschef 

Områdeschef ansvarar för att vården bedrivs utifrån gällande lagstiftning, författningar, föreskrifter och lokala 

rutiner samt att personalen får adekvat utbildning för den vård som förvaltningen bedriver. Områdeschefen ska 

tillse att personalen besitter den kompetensnivå för att tillgodose det vårdbehov som finns hos kommunens 

invånare samt möjliggöra för personalen att leverera vård i enlighet med gällande lagar och riktlinjer och att på 

så vis undvika vårdskador eller risk för vårdskador. I det ansvaret ingår även att regelbundet genomföra 

riskanalyser samt att, tillsammans med medicinskt ansvarig sjuksköterska, bedriva ett systematiskt 

patientsäkerhetsarbete och anmäla hälso- och sjukvårdspersonal som utgör en patientrisk, till Socialstyrelsen 

samt att aktivt förhindra risker för vårdskador.  

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 

MAS ansvarar för patientsäkerhetsfrågor, då t.ex. att riktlinjer finns för att säkerställa hälso- och sjukvårdens 

kvalitetskrav inom kommunens hälso- och sjukvårdsområde samt uppföljning och utveckling av verksamhetens 

kvalitét och säkerhet. MAS ansvarar för utredning och händelserapportering enligt Lex Maria om en patient i 

samband med vård och behandling har skadats allvarligt eller utsatts för risk att skadas allvarligt. Enligt lokal 

rutin ansvarar MAS även för utredning av anmälan enligt Lex Sarah, då brukare utsätts för missförhållande eller 

risk för missförhållande, rapporteras till socialnämnden. MAS ansvarar för att årligen senast Mars månad 

upprätta en patientsäkerhetsberättelse som beskriver verksamhetens patientsäkerhetsarbete under 

föregående år. 

Förbättringssamordnare 

Från 2015 har förvaltningen en förbättringssamordnare som ger stöd till verksamheten gällande arbetet med 

värdegrund, kvalitét- och förbättringsarbete Samordnaren stöttar även verksamheten i utbildning, coaching 

och effektivisering. Förbättringssamordnare leder personalen i LEAN-inspirerad inriktning mot förbättringar 

som gynnar den enskilde. Arbetet bedrivs tillsammans med chef och medarbetare. Grunden till förbättringar 

nås genom medarbetarnas delaktighet och där är förbättringssamordnaren en nyckelperson. 

Hälso- och sjukvårdspersonal 
Sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast, fysioterapeut och dietist har skyldighet att arbeta enligt ett 

evidensbaserat och vetenskapligt förhållningssätt samt arbeta för att upprätthålla en hög patientsäkerhet i 

enlighet med 6 kap.4§ patientsäkerhetslagen (2010:659). Delegerad omvårdnadspersonal som utför 

delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter har samma ansvar som legitimerad personal enligt hälso- och 

sjukvårdslagen när hälso- och sjukvårdsuppgifter utförs. Hälso- och sjukvårdspersonal skall rapportera risker 

och händelser och vid uppkomst rapportera avvikelser enligt vårdgivarens process, med syfte att förebygga 



risker för vårdskador och vårdskador. Vårdpersonal är enligt patientdatalagen skyldig att föra individuell 

patientjournal för att bidra till en god och säker vård av patienten. I patientsäkerhetslagen framgår att hälso- 

och sjukvårdpersonal ska bidra till en hög patientsäkerhet i det dagliga arbetet.  

Medarbetare 

Omvårdnadspersonal som utför delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter definieras av uppgiften som hälso- 

och sjukvårdspersonal och har samma ansvar och skyldigheter som legitimerad personal att rapportera risker 

och händelser samt följa lagar samt riktlinjer och rutiner fastställda av MAS. Vårdpersonal är enligt 

patientdatalagen skyldig att för individuell patientjournal för att bidra till en god och säker vård av patienten. 

Alla medarbetare inom socialförvaltningen har ett ansvar att se till att patienten får en bra vård av god kvalitet 

enligt evidensbaserad metodik.  

Samtliga medarbetare har skyldigheter som berör kvalitetsarbete, till exempel genom lex Sarah-

bestämmelserna, som innebär att den som arbetar med att ge service och omvårdnad inom socialtjänstens 

område är skyldig enligt lag att rapportera missförhållanden och risk för missförhållanden i verksamheten enligt 

lex Sarah, dock för hälso- och sjukvårdspersonal är lex Maria-lagstiftningen suverän. 

STRUKTUR FÖR UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING  
SOSFS 2011:9 3 kap. 2 § 

Socialförvaltningen utgår ifrån SOSFS 2011:9, ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, som skall 

tillämpas för verksamheter som bedriver hälso- och sjukvård enligt SFS 2017:30, tandvårdslagen, LSS och/eller 

SOL. Målsättningen är att verksamhetens skall uppnå kvalitet, vilket innebär att följa gällande lagstiftning. 

Genom ett adekvat utformat ledningssystem kommer förvaltningen uppnå patientsäkerhet. Patientsäkerheten 

följs med flertalet strukturerade mätningar samt med standardiserade processer som ständigt är under 

utveckling med målsättning att skapa följsamhet mot gällande lagstiftning, i ständig förändring. Utöver gällande 

lag och allmänna råd så följer patientsäkerhetsarbetet omvärldens förändringar. Val av fokusområden styrs av 

nationell och regional samverkan samt av behov som identifieras med hjälp av avvikelsehantering, klagomål 

och synpunkter samt av händelser. Uppföljning av förvaltningens kvalitetsarbete görs enligt 

uppföljningsområden i figur 2. 

Grundläggande värderingar 

Uppföljningsbara mål 

Händelser och störningar (fel och brister) 

Klagomål och synpunkter, 
Avvikelsehantering 

Dokumentation 

Verksamhetsnära kvalitetsarbete 

Kompetensförsörjning 

Samverkan och samarbete 

Risk och händelseanalys 

Egenkontroll 

Figur 2. Uppföljningsområden enligt SOSFS 2011;9 

Uppföljningsområden ur ett kvalitét- och patientsäkerhetsperspektiv 
 

Grundläggande värderingar: 
Enligt socialtjänstlagen (2001:453) 5 kap 4§ skall socialtjänstens omsorg om äldre människor inriktas på att 

äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund). Socialnämnden ska verka för att 

äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och 

meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Lag (2010:427). Värdegrundsarbetet begränsar sig ej till den äldre 

invånaren utan berör samtliga patienter och brukare inom förvaltningen. Hälso- och sjukvårdens personal utgår 

ifrån etiska koder och principer för att tillgodose patientens behov genom att främja en god, trygg och jämlik 



vård utförd av professionella yrkesutövare. I vårdprofessionen ingår att vårdpersonalen alltid ska ha patientens 

hälsa som det främsta målet och att aldrig frångå principen om människors lika värde. Hälsa är omvårdnadens 

centrala målsättning. Utöver den lagstiftade nationella värdegrunden så skall Socialförvaltningen även arbeta i 

enlighet med Vaggeryds kommuns övergripande värdegrund. 

Utvärdering av föregående år 

Genom personcentrerat arbetssätt där socialförvaltningen aktivt arbetar med självbestämmande, delaktighet 

och tillit. Socialförvaltningen arbetar aktiv med värdegrundens dialoger genom områdeschefer och 

förbättringssamordnare på avsatt tid på återkommande möten. Förvaltningen arbetar för att försöka väva 

samman medarbetarens delaktighet i verksamhetsnära förbättringsarbete så att detta skall gynna 

patienten/brukaren.  

 Meningsfullhet & Sammanhang 

 God kvalitet 

 Självbestämmande 

 Privatliv och personlig integritet 

 Gott bemötande 

 Trygghet 

 Individanpassning och delaktighet 

 

Minimässa verksamhetsnära förbättringsarbeten 

Verksamheterna har själva valt förbättringsområden som identifierats i verksamhetens interaktioner med 

brukaren. Kriteriet har dock alltid varit att det skall ske en förbättring, främst för patienten/brukaren. Dessa 

förbättringar brukar dock tendera att bli en förbättring även för medarbetaren. Nöjd kund - nöjd medarbetare 

och vice versa. I den Lean-inspirerade metodiken kopplas det verksamhetsnära förbättringsarbetet ständigt 

mot värdegrundens dialoger vilket väver dessa områden samman. Det som förbättras skall förbättras för den 

som verksamheten är till för. Förbättringsresan är ett rullande hjul som fortlöpande måste rulla då nya 

medarbetare rekryteras men även för att påminna dem som redan arbetar i verksamheten.  

 

Uppföljningsbara mål 
Uppföljningsbara mål bör primärt vara de som genererar följsamhet mot lagen. Ett exempel på detta kan vara 

att mäta verksamhetens kännedom av olika delar i ledningssystemet, vilket också genererar egenkontroll. Dock 

finns det få konkreta mål satta i nuläget. Vi följer flertalet mål men fokus förändras aningen utefter behov och 

övergripande  

Tabell 1. Mätbara exempel på kvalitetsindikatorer. 

Kvalitetsindikator 2017 2016 2015 
Senior Alert-registrering och 
uppföljning 

Ej. 2016-09 2015-04/09 

Nattfasta December 2017 2016-12 2015-12 

Basal Hygien-
följsamhetsmätningar 

Registrering x 4 
årligen 

Endast Gruppbostäderna 
2016 

N/A  

VRI och Riskfaktorer för VRI Månadsvis. Sörgården HS  Sörgården HS 

Synpunkter och klagomål 

 Avvikelser 

 Hjälp oss att bli 
bättre, (muntliga, mail 
m.m.) 

Enligt tabell 2. Se tabell. 2016 Se tabell. 2015 

Nationella brukarenkäten; Vad 
tycker äldre om äldreomsorgen 

Ej analys men finns 
tillgänglig 

Se s. 13 2016 Ej analys. 

Brukarenkäten- lokal Ej. Maj 2016 maj 

Svenska Palliativregistret Sker fortlöpande Se sid. 31 2016  Sid. 31 samt föregående 
årsrapport. 



Olämpliga läkemedel hos äldre Årligen av RJL  Redovisas regionalt Redovisas regionalt 

Täckningsgrad BPSD Årligen av RJL Se 2016 Se 2015. 

 

Händelser och störningar 
Förvaltningen har under 2017 inlett registreringar i händelsehanteringssystemet LISA. Vissa delar täcks upp av 

LISA men för att få en mer komplett bild så krävs att systemet vidareutvecklas. Resurser inom systemstöd är 

inte tillräckligt inom förvaltningen vilket har lett till att vidareutveckling av systemet ej kunnat genomföras. I 

samband med införandet av Cosmic LINK gjordes en system förvaltningsorganisation vilket har gjort att MAS 

haft systemförvaltaransvar för utbildning och support gällande Cosmic. Vid utbildningstillfällena i februari/mars 

hanterades 17 supportärenden och därefter ytterligare 29 st. Systemdata som sammanställd statistik saknas 

fortfarande och det saknas även hel täckningsgrad för många delar samt tidmätning. I LISA har stick och 

skärskador med blodsmittorisk registrerats och genererat en enstaka händelse. Förvaltningen har inte 

möjlighet att  på ett överskådligt sätt att ge  en sammanställd statistik på antalet läkemedelsstölder eller övriga 

driftstörningar gällande system och IT eller telefoni. Detta är ett fortsatt förbättringsområde. 

Klagomål och Synpunkter 

Utvärdering av föregående år 

Lagstiftningen gällande klagomål och synpunkter skärps upp från och med 2018-01-01, innebärande att 

vårdgivaren har en skyldighet att bedöma och utreda klagomål. Patienten skall vända sig direkt till vårdgivaren 

med sitt klagomål och inom 24 timmar skall denne meddelas att klagomålet är mottaget. Inom fyra veckor skall 

ärendet besvaras. Bedömningen av utredning är viktig för att skapa förtroende för vårdgivaren. Vårdgivaren är 

ansvarig för en rättssäker hantering. Patienten skall i större utsträckning vända sig till patientnämnden istället 

för IVO. Socialförvaltningen har påbörjat arbete och hanteringen är acceptabel i förhållande till gällande 

lagstiftning men är på grund av bristande resurser ej i mål.  

Plan och Målsättning 

Målsättningen under 2018 är att uppdatera klagomål och synpunktsprocessen utefter gällande lagstiftning 

samt att utveckla blankettens innehåll. Målsättningen är fortsatt att uppnå ett kvalitetssäkert och systematiskt 

arbete med klagomål och synpunkter som graderar ärenden efter allvarlighetsgrad med fasta utredningstider 

samt kända rutiner för denna hantering. Målsättningen är även att verksamheterna strukturerat skall redovisa 

sitt arbete utefter de förbättringsförslag som inkommer samt att fler ”hjälp oss att bli bättre”-förslag skall 

inkomma till Socialförvaltningen.  

Tabell 2. Översikt klagomål och synpunkter samt avvikelser 

 2017  2016 2015 
Hjälp oss att bli bättre 7 24 7 

Lex Maria 3 1+1 1 

Lex Sarah 6 4 (+ 3 HVB) 4 

Tillsyn från IVO 1 4 N/A 

Avvikelser Magna Cura 1437 1160 1200 

Avvikelser Regionen 28 (17/11)  26  5 

Övriga synpunkter 
(mail, muntliga m.m.) 

7 4 N/A 

Barn och Unga 24 0 N/A 
Familjerätt 4 2 N/A 

Kontaktfam./person 8 0 N/A 

Ek bistånd 2 1 N/A 

  



Lex Maria 

All personal som utför hälso- och sjukvårdsuppgifter har skyldighet att rapportera händelser då en vårdskada 

inträffat eller förelegat risk för en vårdskada. Medicinskt ansvariga sjuksköterska ansvarar för att göra en 

bedömning av händelser och för att anmälan sker vid allvarlig vårdskada. Med allvarlig vårdskada menar 

lagstiftaren en skada som är bestående och inte ringa eller har lett till att patienten fått ett väsentligt ökat 

vårdbehov eller avlidit. Dessa händelser ska anmälas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).  

Anmälningsplikten enligt lex Maria gäller även vid suicid då patienten haft en vårdkontakt under de sista fyra 

veckorna av sitt liv. Inga sådana händelser finns registrerade. 

Händelse 2017-01-01 är en läkemedelsavvikelse där undersköterska givit läkemedel till fel patient där 

konsekvensen för patienten blev nedsatt allmäntillstånd och patienten fick uppsöka akutsjukvården. 

Undersköterskor involverade i felmedicineringen underlät sedan att meddela ansvarig sjuksköterska. 

Konsekvensen för undersköterskorna var indragen delegeringsmöjlighet under kommande år. MAS 

rekommendationer till åtgärder i verkställigheten var; 

 Förvaltningens områdeschefer skall inventera alla delegeringar och säkerställa tillsammans med Hälso- 

och sjukvårdschef att delegeringar är giltiga samt utveckla rutiner för säkerställandet av giltiga 

delegeringar hos personal.  

 Förvaltningen skall säkerställa att sjuksköterskor och samtlig delegerad personal erhåller adekvat 

utbildning och information om skyldigheter gällande hanteringen av läkemedel och ansvarsförhållande 

i delegering.  

 Förvaltningen skall säkerställa att samtlig personal är väl informerad i gällande riktlinjer på 

förvaltningens intranät.  

 Delegerande sjuksköterskor skall inom adekvat tidsram följa upp sina delegeringar för att säkerställa 

kompetensnivån hos den som är delegerad.  

 Förvaltningen skall säkerställa att samtlig personal är väl införstådd med förvaltningens 

avvikelsesystem samt använder detta adekvat.  

Utvärdering av åtgärder: 

Vid nyanställning av vårdpersonal görs bedömning att kommande medarbetare är delgegeringsbar. Efter 
genomgången utbildning kontakt med sjuksköterska för delegeringssamtal. Medarbetaren ansvarar för att 
delegering förlängs enligt kommunens rutiner. Kontinuerlig uppföljning av avvikelser sker vid teammöte. Vid 
nyanställning av sjuksköterskor ingår det i introduktion för sjuksköterska att ta del av och att tillägna sig 
kunskap gällande delegeringsprocessen samt gällande lagstiftning. 

 
Medarbetare introduceras via utskickad länk ”välkommen som ny medarbetare. Nyanställda ges möjlighet att 
komma på en välkomstträff med kommunövergripande introduktion. Sjuksköterskorna introduceras i intranät 
vid nyanställning enligt rutin för ”Introduktion av nyanställd HSL personal” samt i samband med 
introduktionsprogram på intranätet.   

Sjuksköterskorna följer upp alla läkemedelsavvikelser på teamträffar varannan vecka samt gör uppföljningar av 
enskilda delegeringar om avvikelser tyder på att ett sådant behov finns.  

Genomgång för sjuksköterskor vid upprepade tillfällen på rutinmöten och arbetsplatsträff under hösten 2017 
för att säkerställa att avvikelser dokumenteras och följas upp vilket har haft god effekt. Medarbetare i 
äldreomsorgen har kontinuerlig uppföljning vid teammöten och arbetsplatsträffar för att säkerställa 
medarbetarnas kännedom kring avvikelseprocessen. 

  



Händelse 2017-05-29 behandlade ett fall ifrån en vårdsäng som genererade även detta en Lex Maria till IVO. 

Patienten föll ifrån en säng i arbetshöjd då undersköterskan lämnade patienten i sängen utan tillsyn under en 

kort stund. Undersköterskan avvek ifrån förflyttningsteknik och säkerhetsrutiner. Patienten fick uppsöka 

akutsjukvården och ådrog sig en femurfraktur samt ytterligare en fraktur på collum. Patientens ben var i så 

dåligt skick att den inom cirka sju dagar fick amputera ena benet.  

MAS föreslår förvaltningen genomgående att förflyttningsteknik upprepas vartannat år och vid nyanställning 

inom vård och omsorg för att säkerställa att personalen har kunskap och erhåller repetition. Samtlig personal 

erhåller information gällande förflyttningsteknik vid introduktion. Skriftliga riktlinjer för den specifika händelsen 

finns ej utan ges i form av inskolning och information av kommunens fysioterapeuter och arbetsterapeuter. 

Utvärdering av åtgärder: 

 Introduktion förflyttningsteknik för nyanställda i samband med introduktion inför sommaren. Vid 

större antal nyrekryteringar extra introduktionstillfälle. 

 Repetitionsutbildning i förflyttningsteknik för omvårdnadspersonal under våren 2018 (april). 

Genomfördes senast 2016 för alla omvårdnadspersonal. 

 

Händelse 2017-09-13 anmäldes en händelse där trycksårutvecklats under vistelse på särskilt boende. 

Händelsen hade inträffat under april 2017 och var vid anmälningstillfället redan åtgärdad av verksamheten. 

Utredningen var mycket omfattande gällande dokumentation som fanns på icke samlad plats samt att många 

professioner var involverade, så anmälningen till IVO gjordes först i januari 2018. Av utredningen framkom att 

verksamheten behöver åtgärda följande;  

 Riskbedömning (HS) 

 Dokumentation (HS & ÄO) 

 Uppföljning (HS) 

 Följsamhet till ordinationer (ÄO och HS) 

 Intern kommunikation (ÄO och HS) 

Utvärdering av åtgärder: 

Vidtagna åtgärder: 

• Interna rutiner har förtydligats för sjuksköterskor gällande avvikelsehantering och 

synliggörande av uppkomna brister samt avvikelsehantering gällande samverkansbrister 

med andra huvudmän. 

• Interna dokumentationsrutiner förtydligats med ansvarig sjuksköterska samt arbetslaget.  

• Omvårdnadsordinationen- Ansvarsfördelningen mellan sjuksköterska samt 

omvårdnadspersonal har förtydligats.  

• Rutinen för omvårdnadspersonal har förtydligats och all personal har fått information om 

vikten av att signera utförandet av omvårdnadsordination.  

• Planerad insats- Dokumentationsutbildning för att säkerställa ålagda dokumentationskrav 

för sjuksköterskorna.  

• Dokumentation av teamträffar genomförs.  

• Tvärprofessionella uppföljningar varannan vecka. 

  



Lex Sarah 

Lex Sarah är en del i det systematiska kvalitetsarbetet inom Socialförvaltningen. Arbetet med Lex Sarah och 

personalens rapporteringsskyldighet regleras av Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2011:5 och i 

socialtjänstlagen och LSS. All personal som inom socialtjänstens verksamheter som styrs av socialtjänstlagen, 

LSS och socialförsäkringsbalken har rapporteringsskyldighet. Syftet med Socialförvaltningens utredningar är att 

kvalitetsförbättra verksamheterna.  

Socialförvaltningen har anmält två händelser som Lex Sarah till IVO och hanterat ytterligare två händelser som 

en intern Lex Sarah.  

För intern hantering har en rapport inkommit gällande en personal som verbalt utsatt en brukare för otrygghet. 

Områdeschef har hanterat ärendet omedelbart i samverkan med personalenheten. Verksamheten står under 

bevakning och uppföljning planeras hösten 2017. Det har även inkommit en Lex Sarah gällande stöld av enskild 

egendom hos brukare. Händelsen polisanmäldes och misstänkte erkände brott och utreds nu av polis. 

Anställningen avslutades med omedelbar verkan.  

 

Lex Sarah 2017-01-01 gäller samma händelse som även rapporterats som en läkemedelsavvikelse. 

Verksamheten valde att även Lex Sarah-anmäla händelsen då de involverade undersköterskorna underlåtit att 

förnya sin delegering vid tillfället avvikelsen inträffade vilket innebär att de ej hade rättighet att hantera 

läkemedel vid detta tillfälle. MAS rekommenderar samma åtgärder som ovan. Inga åtgärder från verksamheten 

har hittills återrapporterats. 

Utvärdering av åtgärder: 

Påföljden blev arbetsrättslig åtgärd för medarbetare. Medarbetare nekades delegeringsmöjlighet under 

kommande år och skall efter perioden riskbedömas samt bedömas delegeringsbarhet, genomgå noggrann 

delegeringsprocess med enklare uppgifter, kortare delegeringsperioder och tätare uppföljningar. Se Lex Maria 

av samma händelse.  

 

Lex Sarah 2017-02-16 gjordes av Socialförvaltningen efter att chefskonsult larmat om stora brister inom 

enheten för barn och unga samt missbruksenheten. Kartläggningen av nuläget är omfattande och kan härledas 

till bristande ledning under en längre tid samt att det varit en rörlighet inom personalen vilket lämnat många 

tjänster vakanta. Generellt brister det i att handläggningsprocessen ej färdigställs och att ingen uppföljning 

sker. Socialförvaltningen har därmed ej uppfyllt sitt uppdrag och är därför skyldiga att anmäla sin verksamhet 

och att påbörja arbetet för att säkra handläggningsprocesser.  

Byggnationen av processen är på god väg men implementeringsarbetet väntar under lång tid. Sedan 

uppenbarelsen av problematiken inom barn och unga samt missbruk så har antalet avvikelserapporter ökat 

från noll till ca. fem per månad. Avvikelserna är av varierande karaktär men speglar en tydlig bild av resursbrist. 

Positivt i granskningen har varit att det finns rutiner för ärendehantering men de har ej implementerats och 

använts. Där kvarstår arbete. Det skall även nämnas att dessa verksamheter ej fått någon strukturerad 

genomgång och information kring avvikelsehantering i Socialförvaltningen och därför har 

avvikelserapporteringen sett olika ut. Där finns ett arbete i att kvalitetssäkra strukturen för ett så likvärdigt 

system som är möjligt. 

IVO ansåg att genom  att anmälan och  adekvat utredning så har Socialförvaltningen fullgjort sitt uppdrag 

gällande anmälan och utredning och därför avslutas ärendet utan vidare uppföljning från IVO.  

 



Utvärdering av åtgärder: 

I maj månad 2017 inlämnades en Lex Sarah anmälan till IVO av socialnämnden gällande enhet barn och unga. 

Åtgärder: 

Enheten har kunnat rekrytera en del socialsekreterare under hösten, bl. a utredare och barnuppföljare. Som 
komplement till ordinarie personal har socionomkonsulter anlitas. Rekrytering av socionomer inom barn- och 
unga är en utmaning och är ett nationellt problem. Avsaknad av chefer åtgärdades med att en enhetschef för 
enheten påbörjade sin anställning i juli 2017 och myndighetschef juni 2017.  

De uppmärksammade bristerna har arbetats med under 2017 och fortgår. Det inkluderar exempelvis om 
ärendeprocess, lagstiftning, handläggning och dokumentation, stöd i uppdraget, handledning, rutinarbete i 
handläggningsflöde samverkansrutiner med utförare för överlämnande av uppdrag samt uppföljningar. 

Avvikelser i Magna Cura 
Förvaltningen har arbetat med att korrigera i processen, för att förenkla och förtydliga för medarbetare och 

chef. Systemet är gammalt och ej användarvänligt. Nytt system väntas men startsträckan är lång och under 

tiden nyttjas befintligt. Ett försök har gjorts att ytterligare kvalitetssäkra avvikelsehanteringen, genom att 

kvartalsvis granska de avvikelser som registrerats. Syftet är att säkra upp eventuella system/handhavandefel så 

att ingen patient som drabbats av en allvarlig avvikelse faller mellan stolarna. Under 2017 registrerades 1616 

avvikelser i verksamhetssystemets avvikelsemodul. Av dessa var 1437 korrekta avvikelser vilket ger en 

feladministrering på 11%.jämfört med 8,6 % felregistreringar 2016. Felregistreringarna är främst dubbel- och 

trippelregistreringar av samma händelse. Felregistreringar gallras manuellt.  

  

 

Figur 3. Fördelning avvikelser 2017 jämfört med 2016 
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Analys av avvikelserapportering 

Under 2017 inträffade 1436 avvikelser som registrerades. Fallrapporter är fortsatt den stora posten men i 

kategorin läkemedelsavvikelser har det skett en ökning. Antalet felregistreringar är nu 179 jämfört med 108 

föregående år. Det har under året pågått fortlöpande information till medarbetare gällande vikten av 

avvikelserapportering där förvaltningen belyser syftet och vinsten för den enskilde med att verksamhetens 

medarbetare rapporterar avvikelser. Syftet är att öka patientsäkerheten med hjälp av medarbetaren. 

Förvaltningen belyser att ledningens målsättning är att förbättra brister i system och ej syftar till bestraffning 

av enskilda misstag. Det råder fortsatt behov av utbildningsinsatser gällande dokumentation. Det förekommer 

fortsatt bristande sekretess, olämpliga ordval och olämpligt innehåll i dokumentationen. Områdescheferna är 

planerade för utbildning i avvikelsehantering under mars 2018. Antalet registrerade avvikelser ökar vilket 

antingen kan stå för en ökning i antalet händelser, en ökning i antalet registreringar eller båda delar. 

Avvikelserna syftar till att spegla en bild av hur verksamheten mår, Med stora insatser har vi nu närmat oss en 

verklig bild av verksamhetens status. Det är negativt att förvaltningen saknar en välutvecklad organisation 

kring riskförebyggande arbete, men det är positivt att förvaltningen har ett relativt välförankrat 

avvikelserapporteringssystem. Medarbetarna blir bättre på att rapportera. Först när vårdgivaren har en 

realistisk bild av händelser i verksamheten kan effektiva åtgärder genomföras.  

De allvarliga avvikelserna som inträffar i Socialförvaltningen gäller främst brister läkemedelshantering och 

dessa drabbar individen omedelbart och konsekvenserna kan risk för hälsa och liv. Fallolyckor är även dessa en 

avvikelse som genererar stort antal skador med varierande konsekvenser för den enskilde. Vissa av 

fallolyckorna är skador orsakade av vården (vårdskada) och andra inte.  

 

Avvikelser i bemötande 

Antal: 5 st. 

Avvikelser i bemötande skall främst hanteras av områdeschef om allvarlighetsgraden bedöms som rimlig. 

Bedömningens görs i samverkan. MAS gör lämplighetsbedömning huruvida den legitimerade personalen utgör 

en patientsäkerhetsrisk i sin yrkesprofession. MAS ansvarar för anmälan till IVO ur ett 

patientsäkerhetsperspektiv. 

Av de registrerade avvikelserna gällande bemötande så fångar en ”händelse” uppmärksamheten. Det gäller då 

en anhörig som uttrycker att den ej ville att XX personal skulle komma tillbaka eftersom den inte tyckte det 

kändes bra och säkert. Alla har rätt till sin upplevelse men som vårdgivare bör det fattas ett beslut gällande 

valfrihet i vården. Får brukare välja vem som vårdar? Hur ska det hanteras? Hur hanteras det om motiveringen 

till val av vårdare t.ex. är främlingsfientligt eller diskriminerande? Ett exempel på ställningstagande finns hos 

RJL där vårdgivaren utfärdat en riktlinje gällande ”hantering av krav på vård av viss behandlare inom hälso- och 

sjukvård” vilket kan underlätta både för patient och medarbetare. 

Avvikelser gällande bemötande är troligen en underrepresenterad kategori eftersom denna typ av avvikelse är 

direkt relaterad till en persons beteende gentemot brukare, vilket kan vara känsligt område för en kollega att  

kritisera samt att de händelser där personer registrerar sina egna misstag ej existerar.  

  



Brister i informationsöverföring 

Antal 30 st. 

Avvikelser i samverkan RJL: 17 ( samt 8 från VC, 3 från slutenvården). 

Under 2017 har det skett en förändring gällande brister i informationsöverföring. Avvikelser i samverkan med 

annan huvudman skall nu registreras i verksamhetssystemet och skickas till MAS för övergripande hantering på 

händelseråd enligt länsövergripande rutiner. Redovisningen sker i länsgrupp enligt figur 4. Detta är ett försök 

att förenkla för medarbetaren att registrera avvikelser i samverkan då inget ytterligare system med manuella 

blanketter behövs. Avvikelser i samverkan förväntas öka med en förenklad process. Hanteringen av 

avvikelserna sker både på lokal nivå samt på övergripande nivå. ReKo har tidigare påtalat att det ej existerar 

avvikelser i samverkan, vilket vi nu har statistiskt verifierat.  

 

Figur 4. Avvikelser i samverkan  

 

Dokumentation 

Antal: 4 st. 

De avvikelser som registreras gällande bristande dokumentation är ytterst få i förhållande till vad som borde 

registreras. Det kan ha sin förklaring i att systemet är väldigt svåröverskådligt för medarbetaren och att det 

därför kan vara svårt att någonsin överblicka nog för att påtala avvikelser och brister. Verksamheterna behöver 

här genomföra förbättringsarbeten. Medarbetarna behöver få insikt i vad bristen på dokumentation kan 

medföra för kollegor och för patienter. Ett exempel på varseblivning kan vara att helt övergå till s.k. läsrapport, 

då man får insikt i att  det som inte skrivs, finns inte. På förvaltningsnivå behövs strukturerad journalgranskning 

inom både HSL och SOL. Nuvarande analys baseras på stickprover och okulär observation men kan ej verifieras 

statistiskt. Utefter strukturerad journalgranskning kan förvaltningen sedan behovsanpassa utbildningsinsatser. 

Utan det slår vi i blindo. 
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Första kvartal 2017 Andra kvartal 2017 Tredje kvartal 2017 Fjärde kvartal 2017

AVVIKELSER I  SAMVERKAN

Vårdprocessen  o cosmic link

Läkemedelstrassel

Brister i informationsöverföring

Annat - Egenvård, Läkarmedverkan, oklara ordinationer eller planer

Samverkansavvikelser Vårdcentralerna

Brister i informaitonsöverförng  SoL.

Totalt



 

Omvårdnadshändelser och Övrigt 

Antal 37st/14 

Omvårdnadshändelser och övrigt är otydliga rubriceringar. Där registreras en stor variation av ”händelser” som 

medarbetaren själv har svårt att avgöra vad det rör sig om. Där hjälper förvaltningen till genom att fördela och 

korrigera. Exempelvis så noterades en begreppsförvirring ibland medarbetare gällande vad som är en avvikelse 

enligt HSL och vad som är en avvikelse ifrån genomförandeplanen vilket kunde korrigeras vid delårsavstämning 

genom information till ansvarig områdeschef. Det finns enstaka registreringar där besök blivit bortglömda på 

grund av t.ex. missade bokningar. Det sker fortfarande registreringar av händelser i dessa kategorier där det 

verkar som att medarbetaren är osäker på huruvida det är en avvikelse eller ej. Förvaltningens inställning är då 

att det är bättre att händelsen registreras än att en händelse uteblir.  

 

Medicinsk Teknisk Utrustning (MTU) och Rehabilitering 

Antal: 5 st/1st 

Antalet felregistreringar är få gällande MTU och oftast korrekta i utförandet. Det rör sig om produktionsfel av 

hjälpmedel eller trasiga hjälpmedel vilket är ett konkret problem, lätt att beskriva. Det rör sig även om ett fall 

av utebliven träning i samband med växelvård.   

 

Fall 

Antal 816 st. 

Majoriteten av fallen sker inomhus även utifrån ett nationellt perspektiv. Med stigande ålder ökar risken för 

fall. Detta beror t.ex. på att skelettet blir skörare, sinnena kan försämras och muskelmassan minskar. Detta 

leder till att balansen blir sämre och när olyckan väl är framme så klarar skelettet betydligt mindre trauma än 

hos yngre. Balansen kan även påverkas av olika läkemedel. Kroppens förmåga att upprätthålla adekvat MAP 

(Medelartärtryck) påverkas av åldersrelaterade förändringar och att hantera läkemedelsbehandlingar. 

Läkemedel som är nödvändiga t.ex. blodtrycksreglerande läkemedel påverkar och kan leda till yrsel. Vissa 

diagnoser är mer utsatta för fall, då till exempel personer med demenssjukdom som kanske glömmer att 

använda nödvändiga balanshjälpmedel. 

Verksamheten skall anpassas efter patienternas behov av vård, vilket inte riktigt är fallet idag med hänvisning 

till resurser men även arbetsmiljö. Det är viktigt att verksamheten är anpassningsbar ut efter de förutsättningar 

som kunden behöver. Förekommer det mycket fall så är det vårdgivarens ansvar att arbeta 

åtgärdsförebyggande. Sådant arbete pågår ej på övergripande nivå idag. Arbetsterapeut och sjukgymnast har 

en viktig roll gällande det preventiva arbetet, men deras kompetens behöver lyftas för att kunna arbeta 

förebyggande. Kompetensen finns, den behöver kanske bara användas annorlunda i framtiden. 

  



Läkemedelsavvikelser; Säker läkemedelshantering 

Antal: 509 st. 

Socialförvaltningens ansvar gällande läkemedelshantering är att tillse god säker och ändamålsenlig vård för 

kommunens invånare. Enligt det regionövergripande läkemedelsprojektet framgick det att patienten 

förväntade sig följande; 

Som patient i hemsjukvård i Jönköpings län förväntar jag mig att; 

- den läkemedelsbehandling jag är ordinerad är individuellt anpassad till mig för att ge bästa möjliga effekt och 

minsta möjliga risk. Den följs upp och omprövas regelbundet och jag och/eller mina närstående får den 

information som behövs för att föra dialog om behandlingens effekt. 

- min läkemedelshantering är säker och överblickbar för mig oavsett om jag sköter den själv eller får hjälp av 

kommunens personal.  

Kommunens legitimerade personal skall tillse att Hälso- och sjukvården ska bedrivas så att den uppfyller kraven 

på en god, säker och ändamålsenlig vård. Personer som lyder under hälso- och sjukvårdslagen, vilket innebär 

legitimerad personal samt delegerad personal, är skyldiga att följa gällande lagstiftning, anmäla avvikelser, 

agera vid/anmäla upptäckta risker, delta aktivt i patientsäkerhetsarbetet.  

Antalet rapporterade läkemedelsavvikelser har ökat jämfört med föregående år och då med 86,4 %. Ökningen 

tros delvis bero på att förvaltningen arbetat med att förankra vikten av avvikelseregistrering i alla led men även 

att det tyder på en ökning i de faktiska händelserna. Ökningen ses som optimistisk då den indikerar att 

avvikelsesystemet förbättras och blir mer välfungerande. Data blir mer och mer tillförlitliga. Det som utmärker 

sig i år är den bristande hanteringen av narkotiska preparat samt ett ökat antal feldelade dosetter. Det har 

även inträffat ett antal förväxlingar. Majoriteten av avvikelserna är dock fortsatt uteblivna doser. Uteblivna 

doser kan härledas till bristande arbetsrutiner. 

Vårdgivaren delegerar frikostigt, i konflikt mot delegeringsförfarandet, vilket blir på bekostnad av 

patientsäkerheten. Vidtar inte förvaltningens verkställighet åtgärder kan konsekvenserna bli allvarliga. Kan 

vårdgivaren inte utföra denna insats patientsäkert så skall vårdgivaren ej utföra insatsen. Delegering får ej 

användas för att lösa brist på personal eller av ekonomiska skäl och det får ej ske på bekostnad av 

patientsäkerheten.  

Det finns brister i vårdgivarens narkotikahantering. Riktlinje för hantering av narkotiska preparat finns men följs 

inte. Det finns brister i återkoppling av åtgärder. Det finns 44 bristande narkotikahanteringar registrerade vilket 

är en ökning med ca 200% från föregående år. Troligen har den stora ökningen skett på grund av en ökad 

registrering av avvikelser och det är ej troligt att det är hela sanningen utan att det även skett en ökning av 

antalet läkemedelsavvikelser. Det finns även en dokumentation av bristande hantering av narkotikaplåster på 

(20 av tillfällena). Det rör sig då om exempelvis glömda kontrollräkningar eller kontrollräkningar som ej 

stämmer men även feladministrationer eller glömda plåster. Förvaltningen har varit utsatt för narkotikastölder 

under hösten vilket har lett till stora förbättringar gällande narkotikahanteringen i  vårdgivarens och Regionens 

läkemedelsförråd. Kvarstår gör läkemedelsskåp hos den enskilde där förvaltningen har fortsatt stort arbete att 

göra då ingen spårbarhet finns i nuläget. En förbättringsåtgärd som lyser med behovet är en loggbar åtkomst 

till läkemedlen hos patienten. 



Figur 5. 

Fördelning läkemedelsavvikelser 2017  

Säker läkemedelshantering 
Den lärdom vi kunde dra av läkemedelsprojektet 2015-2016 var att arbetet med säker läkemedelshantering är 

beroende av resurs, tid och struktur. Sjuksköterskorna har identifierat en risk i läkemedelshanteringen och 

startade därför sin förbättringsresa med ett patientsäkerhetsarbete och då genom att ta första steget i att 

förenkla för läkarna att sätta in patienterna på maskinell dosdispensiering. Detta minskar ner antalet 

arbetsmoment och säkrar upp hanteringen kring patienten. Att dela dosetter är varken tidseffektivt eller 

patientsäkert. Ju fler steg i hanteringen desto fler felfaktorer blir det. Sjuksköterskornas primära mätning 

genererade att de delade 126 dosetter/vecka. Om man tar ett snitt på 5 tabletter om dagen x 7 dagar/vecka/ 

patient så genererar det att sjuksköterskorna får dela 4410 tabletter/vecka varav samtliga skall vara korrekta. 

Det är också 4410 risker/möjligheter se figur 6. 

    

Figur 6. Beräkning dosettdelning/vecka.      

 

Det sker 509 dokumenterade fel i läkemedelshanteringen som hypotetiskt genererar vardera ca. två 

telefonsamtal. Ett telefonsamtal beräknas till ca fem minuter/samtal för två medarbetare. Summan blir att en 

heltidstjänst i 1,5 månad krävs för att hantera läkemedelsavvikelser som sker, exklusive beräknad tid för 

praktiska åtgärder och den administrativa tid som medarbetarna är skyldiga att lägga vid upptäckt av 

avvikelser, ex. nya listor, dokumentation, övriga samtal m.m. Vårdgivaren behöver överväga vad som kan göras 

för att minska antalet risker för patientens säkerhet och att minska antalet fel/misstag som begås gällande 
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läkemedelshantering. . Läkemedelshantering kräver legitimerad personal. Effektivisering får inte ske på 

bekostnad av patientens säkerhet. Dosettdelning är ineffektiv metod att hantera i kommunen då den kan göras 

av annan resurs till mycket låg kostnad och i en tre-stegs kontrollerad metod. Det behövs även en strategi 

gällande det stora antalet glömda doser. Ett införande av ett digitalt signeringssystem kan vara en del av en 

lösning på vissa av dessa händelser. 

 

Säker läkemedelshantering – Regional Samverkan 
I takt med stigande åldrar så finns det risker för att de fysiologiska effekterna av läkemedel förändras. Kroppens 

förändringar påverkar läkemedlets kinetik (upptag, utsöndring, omvandling, eliminering).  Regionalt har fokus 

riktats mot minskad förskrivning av olämpliga läkemedel för äldre, minskad polyfarmaci och läkemedelsfel i 

vårdens övergångar. Med stigande ålder är det vanligt med flera diagnoser och parallella 

läkemedelsbehandlingar. Förskrivningen ökar i takt med nya läkemedel och nya möjligheter till behandling. 

Regionövergripande arbete pågår därför för att kartlägga användning och förskrivning av olämpliga läkemedel 

för äldre se figur 7, antiinflammatoriska läkemedel samt antipsykotiska läkemedel. Ingen dramatisk förändring 

har skett i mängden förskrivna olämpliga läkemedel. Läkemedelsfel i vårdens övergångar samt polyfarmaci har 

viss förklaring i avsaknaden av en gemensam läkemedelslista men det finns även brister i 

läkemedelsgenomgångar uppföljningar och dokumentation. Mängden preparat är en aspekt men även vilka 

preparat som används och hur de kombineras är väsentligt. Det  finns en brist gällande sammanhållen vård på 

en övergripande nivå när det gäller de patienter där samverkan mellan två huvudmän skall ske. Det finns även 

en intern brist gällande sammanhållen vård vilken kan härledas till bristande personaltäthet vilket påverkar 

kontinuiteten på läkare och sjuksköterskor.  

GGVV genomförde under hösten 2017 en läkemedelsgranskning i södra delen av länet. Det som framgick 

tydligt var att det finns en del naturliga förklaringar till att det inträffar många läkemedelsavvikelser. Det finns 

problematik med att tillgodose kommunernas behov av läkartid samt att det finns juridiska hinder för hälso- 

och sjukvården för att kunna bedriva god och säker vård. Läkemedelsgenomgångar är en rättighet för personer 

75 år och äldre med fem läkemedel eller fler. Stor del av Socialförvaltningens patienter har rätt till denna 

genomgång årligen. Dock visar vår statistik på att det görs väldigt få. För boende på SÄBO genomfördes inga 

under 2017 vilket socialförvaltningen belyst i avtalet för läkarmedverkan. Det talas dock mycket om att läkaren 

ej har tid vilket är ett problem. Det finns ett problem med Regionens patientsäkerhetsarbete gällande vårdens 

övergångar och det är att man glömmer bort att ge information till nästa vårdgivare om fortsatt 

behandlingsstrategi. Det arbetas fortsatt i stuprör även om förbättringar ständigt sker. Det finns arbete kvar att 

göra i samverkan.  

 

Figur 7. Olämpliga läkemedel förskrivna i Vaggeryd 



 

Plan och Målsättning 

Det finns en vilja att tillgodose behovet av fysiska möten för hemsjukvårdens patienter på båda orter. Visst 

behov kan nu mera tillgodoses genom att kommunicera via Cosmic Messenger. Det finns dock en ökad risk att 

det holistiska synsättet hackas upp och att insatserna blir reaktiva istället för preventiva vilket skapar 

merarbete i en förlängning. Förvaltningen arbetar aktivt för att minimera faxandet av personuppgifter eftersom 

det ej är säkert. Dock är detta till viss del nödvändigt i brist på annat.  

Genom aktivt samarbete med vårdcentralerna är förhoppningen att skapa tryggare patienter. 

Socialförvaltningen arbetar aktivt med ”Lokalt avtal för läkarmedverkan” och med att justera detta efter 

verksamheternas behov. Dokumentet är levade och måste hållas så med hänsyn till verksamheternas dynamik. 

Förvaltningen påverkas även av kompetensförsörjningen hos vårdcentralerna då läkarronder allt oftare uteblir. 

Det finns ett gemensamt problem. GGVV lyfter de identifierade problemen på regional nivå i MARS-nätverket 

för att tillsammans finna lösningar. Bristen på utbildning i egenvård är uppenbar i både RJL och i samtliga 

kommuner.  

 

Slutsatser-avvikelsehantering 

Från 2018-01-01 förändras läkemedelsförfattningen och delegeringsförfattningen och kravet på vårdgivaren att 

säkerställa medarbetarens kompetensnivå gällande läkemedelshantering kommer att öka. MAS-nätverket 

tillsammans med läkemedelskommittén  gör ett försök att gemensamt skapa riktlinjer så att endast lokala 

rutiner krävs. Arbetet är mycket omfattande och komplext och involverar flera huvudmän med olika agendor. 

Arbetet berör flera tusen anställda vilket gör att produktionstiden blir lång om kvalitén skall vara hög.  

Antalet fallolyckor är fortsatt stor del av registreringarna. Det avlider 70% fler i fallrelaterade olyckor (oftast 

äldre personer) än vad som omkommer i trafiken varje år. Förvaltningen har en relativt stabil fallrapportering 

med enstaka individer som höjer statistiken.  

Komplexiteten i avvikelsehantering kvarstår då medarbetaren kan uppleva känslan av att ”hänga ut/bli 

uthängd” när man begår ett misstag. Förvaltningen vill skapa en tillåtande miljö. Det kvarstår en trend av att 

upprepa samma misstag vilken är icke önskvärd då förvaltningen strävar efter att vara en lärande organisation.  

Detta behöver närmsta chef aktivt förebygga samtidigt belysa vikten av avvikelser samtidigt som denne 

upplyser om skyldigheten att delta i patientsäkerhetsarbetet. Förvaltningen arbetar för att motverka en 

bestraffningsmentalitet eftersom avvikelsesystemet riskerar att undermineras vid förekomst av detta. Att 

arbeta med avvikelser är tidskrävande men kan på sikt vara en stor besparing på många nivåer och främst 

gällande säkerheten för patienten och de kostnader och det lidandet som vårdskadorna medför. Målet är att 

patienterna skall utsättas för ytterst få risker som beror på vårdgivaren.  

Syftet med avvikelseregistrering är att vårdgivaren skall kunna bedriva strukturerat patientsäkerhetsarbete. Vi 

närmar oss sakta men säkert en hantering som ger oss en bild av verksamhetens brister. Kvarstår då är 

interventionen och de riktade åtgärderna.  

 

Plan och Målsättning 

Målsättningen är fortsatt att förbättra patientsäkerheten genom att stärka upp läkemedelshanteringen i 

förvaltningen. Det kan komma att krävas en uppstramning av delegeringar vilket kan medför ett ökat behov av 

legitimerad personal alternativt en översyn av arbetsuppgifter. Finns det uppgifter, ex viss förrådshållning, som 

kan utföras av annan personal så kan det vara ett effektivt resursutnyttjande. Som ansvarig för rapportering av 

patientsäkerheten hos vårdgivaren kan åtgärder bedömas som nödvändiga. Det är dock viktigt att hålla ihop 



vårdrelationen mellan legitimerad personal och patienten för att inte riskera att tappa den holistiska bilden 

vilket lätt händer i en stressad arbetssituation bestående av enstaka insatser hos många.   

Forskning visar att vårdenheter med 60 procent legitimerade sjuksköterskor med kandidatexamen och med 

ansvar för i medeltal sex patienter är dödligheten bara en tredjedel jämfört med sjukhus där färre 

sjuksköterskor har kandidatexamen och ansvarar för fler patienter. Slutsatsen är därför att målsättningen bör 

vara att minska antalet patienter per ansvarig sjuksköterska för att öka vårdkvaliteten och patientsäkerheten. 

Vi talar om att skapa rimliga arbetskrav vilket gynnar patientsäkerhet. Trygg anställd ger trygg vård till 

patienten. Det är en vinst att investera i kompetenshöjande utbildningar i personalen. Det är en skyldighet för 

vårdgivaren att anpassa vården efter befolkningens behov och att vården som ges skall utföras patientsäkert. 

Dessa går hand i hand.  

 

Samverkan för att förebygga vårdskador- Avvikelser i samverkan 

Utvärdering av föregegående år/ Nulägesrapport 

Avvikelser i samverkan med Regionen (RJL) 

År 2017 är första gången där GGVV kan redovisa samlad rapport gällande avvikelser i samverkan. Process och 

formuläret utformades av MAS GGVV. Avvikelserna hanterades i händelseråd med Värnamo sjukhus och vid 

möten med vårdcentralerna Bra Liv. Avvikelserna och rapporteras sedan till arbetsgrupp Äldre där 

representation för Regionens vårdcentraler medverkar. Återkopplingen har där dock varit obefintlig. Det rör sig 

då om upprepade tillfällen då t.ex. att jourläkaren inte är anträffbar i telefon. Processen är idag något 

svårarbetad och är fortsatt under utveckling. 

 

Plan och Målsättning 

En förändring kommer att ske i den interna hanteringen gällande den lokala hanteringen av inkommande 

avvikelser ifrån regionen. Från 2018-01-01 kommer de avvikelser som berör patienter att registreras i Magna 

Cura för hantering av enheterna. Ett stort framsteg är att GGVV nu sammanställer sina avvikelser i samverkan 

vilket skapar en bild av hur det ser ut idag. Processen är ny och det finns utrymme för förbättringar men målet 

är en standardiserad process. Det finns nu en standardiserad hantering av avvikelser i samverkan även om den 

klart kan förenklas. Sammanställningen är idag ”enkelriktad”. Det finns ingen sammanställning gällande RJL:s 

avvikelser till kommunerna.  

Samverkan Regionen, Hälso- och sjukvård 
Kom Hem-avtalet som reglerar det kommunala övertagandet av hemsjukvården är giltigt till och med 2019-01. 

Skrivs inget nytt avtal så övergår hemsjukvården åter i Regionens regi vilket förvaltningen ej ser som en vinst 

för patienten. På uppdrag av Regionens kommuner sker nu en inventering med uppdrag att förkasta eller 

bekräfta kommunernas missnöje med Kom Hem. Efter intervju med projektledaren menar förvaltningen att det 

ej rör sig om missnöje utan en brist i förtroendet då kommunerna är exkluderade i den regionala 

framtidsplaneringen som i hög grad drabbar kommunerna vid genomförande. Önskvärt är att Kom Hem 

hanteras som ett ramavtal och att vårdgivarna aktivt arbetar med gemensamma rutiner. Nuvarande Kom Hem 

är ett dött dokument vilket ingen kan förvänta sig vara aktuellt idag. Strukturen för ett nytt avtal skulle mycket 

väl kunna följa den struktur som redan utvecklats för Trygg och säker vård och omsorg där alla parter finns 

representerade och där nästan alla är delaktiga. 



Trygg och säker vård och omsorg 

Bakgrund 

I slutet av 2015 presenterades betänkandet Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20), med 

förslag om att nuvarande betalningsansvarslag upphävs och ersätts av en ny lag - Lagen om samverkan vid 

utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Lagförslaget innebär också att länets kommuner och Regionens 

hälso- och sjukvård ska ta fram en lokal överenskommelse och en handlingsplan för hur det gemensamma 

arbetet i samverkan ska bedrivas. Lagförslaget grundar sig på Göran Stiernstedts rapport om effektivare 

resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården. Uppföljningen till rapporten Effektiv vård; Slutbetänkande av en 

nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården. Uppföljaren till rapporten 

leds an Anna Nergårdh under namnet Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01). Rapporten 

syftar till precis vad den heter;  vården skall bedrivas nära patienten med focus på primärvården. 

Kommunernas roll är något oklar.  

För att förbättra och för nya vår befintliga samverkan inleddes samverkansprojektet ”Trygg och säker vård och 

omsorg” med målet att invånare i Jönköpings län skall uppleva; 

 "Jag får den vård jag behöver, när jag behöver den och där jag behöver den".  

Trygg och säker vård och omsorg organiseras i fyra delprojekt där länets 13 kommuner och Region Jönköpings 

län samverkar för att förbättra sammanhållen vård och omsorg: 

 Vårdsamordning 

 Mobila Team 

 Digitala Lösningar 

 Stödstrukturer 

 It-stöd för informationsöverföring- 

Handlingsplan 

Delprojektet Vårdsamordning har fullkomligt övertagit 2017 i kombination med olika delar av delprojektet 

Digitala Lösningar. En ny vårdplaneringsprocess har utarbetats gemensamt och är nu beslutad och i skarpt läge. 

Processen är god och välarbetad, men synkroniseras tyvärr inte i takt med det valda digitala 

vårdplaneringssystemet vilket samtliga nu hanterar konsekvenserna av. Målsättningen är att kommun och 

region tillsammans ska inneha konsensus gällande när det är tryggt och säkert för patienten att skrivas ut ifrån 

slutenvården. Tanken med processen är att kommunerna ska erhålla god tid att förbereda ett mottagande för 

patient/brukare. Samarbetet är långt ifrån i mål men har en riktning. Det berör en stor mängd medarbetare där 

det förväntas att alla ska ha tillräckligt god kunskap för att hantera system, processer och leverera trygg och 

säker vård. Det kommer att ta tid.  

 

Cosmic Link-införandet i Regionens kommuner.  

Den 27 April 2017 gick samtliga kommuner i ”skarpt läge” i Cosmic LINK. Socialförvaltningen var väl förberedda 

på grund av ett tidigare testprojekt i Cosmic LINK, vilket gjorde att de flesta tekniska lösningar fanns på plats. 

Samtlig legitimerad personal utbildades av Stab-chef och MAS. I utbildningskonceptet utbildades även 

superusers som ska vara en förlängd arm ut i verksamheten vilket ej har fått genomslagskraft eftersom inga 

vidare utbildningsinsatser finns för kommunens användare. Under resans gång har förutsättningarna 

förändrats och det som skulle vara möjligt när LINK införrättades, visade sig ej vara genomförbart i skarpt läge, 

vilket har gjort att fler temporära lösningar har krävts. Flertalet systembuggar har uppdagats vilket har medföra 

merarbete för medarbetarna men ej synliga negativa konsekvenser för patienterna. Inledningsvis så skulle LINK 

lösa problematiken som finns gällande huvudmännens delning av läkemedelslistor, vilket datainspektionen 

tidigare under året haft synpunkter på. Detta var en sanning med modifikation då dessa listor fortfarande ej 

kan delas fritt, utan kräver ytterligare en funktion, Messenger (snabb meddelande funktion), där det finns en 

möjlighet till att länka läkemedelslistor till kommunen. Under hösten utbildades samtlig legitimerad personal i 

systemet Messenger och vår kommun arbetar med de förutsättningar som finns.  

file://///oscar/forvaltning/Socialförvaltningen/STAB/MAS/Patientsäkerhetsberättelser%20med%20inriktning%20på%20kvalitét/2017/Arbetsversion%202017/Slutbetänkande%20av%20En%20nationell%20samordnare
file://///oscar/forvaltning/Socialförvaltningen/STAB/MAS/Patientsäkerhetsberättelser%20med%20inriktning%20på%20kvalitét/2017/Arbetsversion%202017/Slutbetänkande%20av%20En%20nationell%20samordnare


Det fanns uppenbara risker med det hastiga införandet av Cosmic LINK, vilket förvaltningen noga belyste. 

Systemet har stora brister i både sekretess och patientsäkerhet och var ej ”färdigt” vid införandet. Systemet är 

ej heller anpassat efter den gemensamma processen och det är ej heller möjligt att justera systemet så att det 

följer processen. Detta kommer att skapa utrymme för egna tolkningar och egna lösningar. Sedan införandet 

har det hanterats 46 st. ärenden gällande Cosmic LINK och Messenger sedan uppstart. Projektet har varit 

mycket resurskrävande och fått hanteras utöver ordinarie arbetsuppgifter för flera roller. Systemadministratör 

för Cosmic är MAS och första linje support har fått hanteras utöver ordinarie arbetsuppgifter. Administrationen 

kring användare och support har krävt 3 gånger så mycket resurser i verksamheten mot tidigare 

vårdplaneringssytem och regionen som nu äger systemet har inte varit rustad för att hantera 13 kommuner. 

Fler punkter är fortfarande pågående och inte lösta avseende förvaltningsorganisation. 

 

Dokumentation 

Utvärdering av föregegående år/ Nulägesrapport 

Socialförvaltningen arbetar för att beskriva processer gällande loggkontroller i samtlig patientrelaterad 

dokumentation för att svara mot lagkrav. Loggar hanteras idag i de system som verksamheten äger, men ännu 

förs bristfälliga loggar i Cosmic, delvis för att dessa måste beställas av regionen och delvis för att inga rutiner 

för hur dessa skall följas eller ens tillhandahållas från systemägaren utvecklats.  

Dokumentationsmässigt så har inget strukturerat förbättringsarbete bedrivits inom detta område utifrån 

övergripande nivå. Det går tyvärr ej skatta omfattningen av bristerna utöver den okulära granskningen som 

sker vid avvikelsehantering eftersom Socialförvaltningen ej arbetat med en verifierad granskningsmall. Plan för 

uppföljning och egenkontroll fortsatt ej utarbetad. Granskning av dokumentation ligger på agendan för 2018. 

Dokumentation handlar dock ej enbart om den dokumentation som sker i verksamhetssystem, utan även ur 

förvaltningen dokumenterar exempelvis processer, rutiner och riktlinjer. Det sker där fortlöpande förbättringar. 

Plan och Målsättning 

Socialförvaltningen har identifierat problemet och planen är att genomföra en utbildning i grundläggande 

dokumentation för personalen i verksamheten. Viss utbildning är genomförd men det kvarstår resurs inom 

området. En granskningsmall för dokumentation behöver utformas så att granskning kan ske strukturerat och 

standardiserat. Socialförvaltningen skall kunna värdera om t.ex. utbildningsinsatser ger effekt, d.v.s. för 

mätbarheten. Målsättningen är att förbättra kvalitéten på Socialförvaltningens dokumentation till den nivå att 

den väl motsvarar lagkrav inom alla professioner inom Socialförvaltningen. Lagkravet innefattar även 

vårdgivarens skyldighet att granska journalers innehåll. Vårdgivaren är även skyldig att beskriva hur olika 

insatser genomförs vilket idag är en brist där arbetet pågår aktivt. Fler och fler processer beskrivs dock ej 

strukturerat. 

 

Verksamhetsnära Kvalitetsarbete, uppföljningsområden 

Förbättringsresan 

Utvärdering av föregegående år/ Nulägesrapport 

Syftet med förbättringsresan är att den valda förbättringen skall generera en förbättring som gynnar kunden 

genom att medarbetare utbildas i att använda sig av systematiserat förändringsarbete. Metodiken som 

används är fiskben, a3 och PGSA/PDCA. Förvaltningens arbete med att utbilda medarbetare i Lean-inspirerat 

förbättringsarbetet fortgår.  Under oktober 2016 påbörjade 93 medarbetare förbättringsresan och har uppvisa 

sina resultat på minimässa inom kvalité- och förbättringsarbeten tillsammans med ytterligare 40 

förbättringscoacher. Medarbetarna uppvisade förbättringsarbeten inom områden som dokumentation, 



läkemedelshantering, delaktighet och effektivisering. Det finns utmaningar i att driva förbättringsarbete och 

utbildning under pågående grundverksamhet, då även akuta händelser i kärnverksamheten måste hanteras 

inom samma tidsram, vilket kräver stöd av cheferna i verkställigheten eftersom förbättringsarbete bedrivs 

inom pågående verksamheter. Utmaningen är att påvisa vinsten för verksamheten i att investera erforderlig 

tid. Förbättringsarbete är ett redskap för att uppnå verksamhetsmålen. Metoden kan med fördel även 

användas för att bryta ner verksamhetsmålen och på så vis skapa delaktighet hos medarbetaren. 

Plan och Målsättning 

 Fortsatt Coachstöd i verksamheten genomförs av förbättingssamordnare. 

 Grundutbildning till samtliga medarbetare. Repetitivt med hänsyn till rörlighet på arbetsmarknaden. 

 Fortsättning. 

Chefens deltagande i metoden är avgörande för hur enkel respektive svår implementeringen blir. Kan 

förbättringsmetoden bli del av det dagliga arbetet kommer ständiga förbättringar att fortlöpa vilket kommer 

att leda till förbättringar för brukaren.  

 

Riktlinjer och Mallar och Intranätet  

Utvärdering av föregegående år/ Nulägesrapport 

Många av förvaltningens övergripande dokument är i behov av revidering, då lagstiftning förändras 

kontinuerligt. Det saknas en fungerande struktur för ett välfungerande intranät. Det kräver att redaktören är 

både insatt i respektive lagrum samt i själva administrationen, dvs. texterna skall skrivas, de skall stämma med 

lag och riktlinje och de skall administreras på ett korrekt sätt med genomgående liknande layout och 

struktureras på web. Detta är ett tidskrävande arbete som ej har någon resurs tilldelad i nuläget utan detta 

bedrivs utöver ordinär verksamhet. Det är ett återkommande problem att socialförvaltningen ej kan erbjuda 

medarbetarna de kunskapsstöd som egentligen önskas. Intranätets roll som kunskapsstöd är avgörande för 

informationsflödet och det förvaltningen har förflyttat är att vi har en ökad delaktighet ifrån medarbetarna på 

intranätets olika forum. Det hjälper dock föga om medarbetaren inte hittar det den söker när den behöver det. 

Det är en förutsättning för patientsäkert arbete att kunskap finns när medarbetaren behöver den.  

Plan och Målsättning 

Att alla medarbetare skall känna till alla riktlinjer i detalj är en omöjlighet och det är inte heller målet. 

Målsättningen är att samtlig personal skall ha kännedom i de styrande dokumentens befintlighet, samt att de 

vid oklara situationer skall eftersöka dessa dokument på kommunens intranät. Arbetet med att bygga ett 

fungerande intranät är resurskrävande, men nödvändig för att förse förvaltningens personal med stöd i sitt 

arbete. Socialförvaltningen måste arbeta för att anpassa sig till digitaliseringen och aktivt hjälpa personalen att 

använda sig av det datastöd som finns. Inget strukturerat arbete har bedrivits 2017.  

 

Larmorganisationen 

Den nya Larmorganisationen är uppstartade under första halvåret. Tillsatt tjänst ”Service-, larm- och 

tekniksamordnare” har haft 100% av sin tjänst första halvåret till att samordna upphandling, avtal och teknik 

kring digitala trygghetslarm. Under månaderna mars- Juni byttes medparten av de analoga larmen ut till 

digitala. Vid halvårsskiftet hade samtliga larm bytts ut i Skillingaryd och ett fåtal återstår i Vaggeryd. Projektet 

har haft tidsförseningar pga. av leverantören och fel i kontroll system och brist på återkoppling mot kommunen 

som kund. Det har också inträffat tekniska fellarm som inte varit fel men som likväl belastat verksamheten. 

Felen är delvis åtgärdade och leverantör fortsätter felsökning. Ur kvalitetssynpunkt har bevakningen av 

funktionaliteten av larmen förbättrats markant. Kommunen har nu full kontroll över täckning, larmknapp och 

larmenhetsfunktionalitet. Detta ger medborgare som fått beviljats larm en större trygghet. 



Inventering och strukturering kring förvaltningens samtliga larm, personallarm, brukarlarm har genomförts. 

Uppdatering och kontroll av riktlinjer och rutiner har utförts. Nytt avtal är tecknat för samtliga person larm 

(larm som används av vår personal vid hot- och våldssituationer) i hela förvaltningen. Socialförvaltningen har 

nu ett avtal med en och samma leverantör på samtliga larm. Utbyte till ny leverantör sker succesivt.    

 

Plan och Målsättning 

Socialförvaltningen fortsätter att utveckla den teknik och den larmorganisation förvaltningen behöver för att 

kunna stötta brukare/patienter och medarbetare med ny teknik, få välfungerade larm och följsamhet i den 

digitala utvecklingen. Flera stora delar kommer inom området de kommande åren. 

 

Senior Alert 

Senior alert är ett kvalitetsregister som är tillgängligt via webben där varje person som, 65 år eller äldre och har 

kontakt med vård eller omsorg, registreras vad gäller riskbedömning, vidtagna åtgärder och resultat inom 

områdena fall, undernäring, trycksår, munhälsa och blåsdysfunktion. 

Under våren 2017 beslutade chefsgruppen att de ej hade möjlighet att registrera i Senior Alert. Inga 

riskbedömningar kommer därför att redovisas för under 2017.  

Att ej registrera i Senior Alert behöver ej innebära att patienterna ej erhåller sina riskbedömningar då Senior 

Alert endast är en sammanställning av validerade mätinstrument. I de stickprover som gjorts så finns ej några 

fristående riskbedömningar utförda. Vaggeryds kommun tappar även en parameter för jämförbarhet med riket 

genom att inga data levereras. 

 

Palliativ vård- Vård vid Livets slut 

Palliativ vård är hälso-och sjukvård i syfte att lindra lidande och främja livskvaliteten för patienter med 

progressiv, obotlig sjukdom eller skada och som innebär beaktande av fysiska, psykiska, sociala och existentiella 

behov samt organiserat stöd till närstående. (Socialstyrelsens definition). Palliativ vård har prioriteringsnivå 1. 

Den palliativa vården kännetecknas av en helhetssyn på människan genom att stödja individen att leva med 

värdighet och största möjliga välbefinnande till livets slut, oavsett ålder och diagnos. Palliativ vård utgår från de 

fyra hörnstenarna: 

1) Kommunikation och relation 

2) Teamarbete 

3) Symtomlindring 

4) Närståendestöd 

Palliativ vård är ett område som måste få vara tidskrävande och helt anpassas efter individens behov. Vården 

blir mer och mer avancerad i slutskedet och vår uppgift är att hantera den avancerade vården i hemmet. 

Presidiet i regionens nämnd för hälso- och sjukvård och folkhälsa samt PKS (Primärkommunalt 

Samverkansorgan) har enats om att göra en gemensam utredning angående den palliativa vården i Jönköpings 

län. GGVVs MAS:ar med flera har där utformat ett förslag till den kommande uppdragsbeskrivningen för 

utredningen med hänsyn till hela patientens vårdkedja. Ingen återkoppling från PKS har kommit. 

 



Utvärdering av föregegående år/ Nulägesrapport 

Under hösten 2017 påbörjades ett förändringsarbete i RJL där Palliativa vårdenheten nu skall ingå i enheten 

Specialiserad sjukvård i hemmet (SSIH). Vilka förändringar som medföljer återstår att se. Dialogen med 

palliativa enheten är god.  

Synpunkter i enkätform; Efterlevandeenkät 

Den lokala efterlevandeenkäten har fortlöpt under många år och har dessvärre ej anpassats efter vårdens 

struktur och förändringar. Närståendeenkäten är en kvalitativ enkät  med blandad sammansättning av frågor 

vilket klart försvårar en analys av data. En sammanställning har gjorts årligen men avslutas med 2017. Det har 

inkommit 16 enkäter. Generellt å är de som inkommit med enkäter nöjda med hälso- och sjukvårdens insatser. 

Det som i fria kommentarer uppmärksammas är att det i svåra situationer, som palliativ vård är, oftast brister i 

bemötande och kompetens. Det har identifierats att medarbetarna behöver förstärkas i dessa områden. Dock 

så är patienterna i de flesta fal mycket nöjda och det går att utläsa hur viktiga medarbetarna och bemötandet 

av närstående är i livets slutskeden. 

Svenska palliativvårdsregistret 

Palliativ vård  skall registreras i svenskt palliativvårdsregister. Täckningsgraden i Vaggeryds kommun är under 

50% jämfört med strax över 50% föregående år. De insatser som registreras är av god kvalitet. Genomgående 

för länet är att det brister i smärtskattningarna. Om detta innebär att de utförs men inte dokumenteras, eller 

om de inte utförs alls det förtäljer ej statistiken. Målsättningen är att kartlägga var verksamheten brister 

gällande registreringen eftersom det inte brister i själva vården i de fall som faktiskt registreras. Ett område 

med förbättringspotential som nu belysts för hälso- och sjukvårdsorganisationen. 

 

 
Figur 8. Täckningsgrad 2017- Fördelning i Jönköpings län 

God Demensvård 

Utvärdering av föregegående år/ Nulägesrapport 

Socialförvaltningen har en anställd demenssjuksköterska som dessvärre har ej bedrivits aktivt under perioder 

relaterat till olika faktorer. Det har genomförts en inventering av personer med demens och kognitiv svikt inom 

kommunens särskilda boenden samt hemsjukvård. Antalet personer på SÄBO med demens eller kognitiv svikt 

uppgår till 119 patienter. I hemsjukvården har 33 patienter identifierats. Att kalkylera med är att det finns ett 

mörkertal då det är långt ifrån alla som erhållit diagnos och som endast har insatser enligt SoL. Detta är en 

växande diagnos. Nya nationella riktlinjer är på agendan under 2018. 

 



BPSD 

Beteendestörningar och Psykiska symtom vid Demenssjukdom (BPSD) 

BPSD kan definieras som ”symtom i form av störd perception, stört tankeinnehåll, förändrat stämningsläge 

eller förändrat beteende hos patienter med demenssjukdom” 

Målet är att ständigt förbättra vård och omsorg för individer med demenssjukdom. Som hjälpmedel används 

Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens som är ett nationellt kvalitetsregister 

med användningsområde i vården för personer med demenssjukdom. Syftet är att öka livskvaliteten för 

personer drabbade av demenssjukdom, genom tvärprofessionellt arbetssätt, utforma individanpassade 

vårdåtgärder och på så vis minska förekomsten och allvarlighetsgraden av BPSD och det lidande som detta 

innebär. Det finns förbättringspotential på detta område.  

 

Figur 9. Täckningsgrad BPSD register Jönköpings län 

 

Nattfastemätning 2017 

Nattfastemätning, punktprevalensmätning (PPM) har genomförts under fem år. En nattfastemätning på fem 

dagar genomfördes under december månad på samtliga enheter på Sörgården och Furugården inkl. 

korttidsboendet. Totalt gjordes 550 mätningar. Årets sammanställning inkluderar även resultatet från den extra 

mätningen som vi gjorde under juni månad 2017. 

Mätningen sker av den ofrivilliga nattfastan vilket innebär att ingen brukare skall behöva gå utan mat mellan 

kvällsmaten och frukosten. Rutiner finns för att erbjuda kvällsfika, nattmellanmål och förfrukost. Resultatet av 

mätningen för 2017 visar att vi har minskat den ofrivillig nattfasta från 46% till 11%. Målet är att våra rutiner 

skall vara kända för samtliga medarbetare, resultatet visar på en förbättring i vid mätningstillfället. 

Den verkliga nattfastan kan vara betydligt längre då ingen behöver äta emot sin vilja. Den som sover väcks ej. 

Många brukare är svårt sjuka vilket kan generera nedsatt allmäntillstånd och då ökad fasta. I årets mätning var 

den ofrivilliga nattfastan 11,4 timmar och den verkliga 13,1 timmar. Genom mätningen får vi kunskap om vem 

som har lång nattfasta och kan därför individanpassa vår nutritionsbehandling vid behov.  

Samma mätmetodik har använts under 5 års tid men fortfarande finns det brister i ifyllnad av mätdokument. I år 

finns ett bortfall på ca 6 %. I något fall beror bortfallet på att individen varit på sjukhus och inte kunde mätas, 

men störst bortfall finns vid felaktiga noteringar bland nattpersonalen samt morgonpersonalen.  



 

Figur 10. Nattfastemätning  2014-2017 

Förklaring: målet är att vi skall ha så bra och kända rutiner att ingen utan egen vilja skall vara utan mat mer än 

11 timmar under natten. 11% av våra mätningar visar på en brist i kunskap eller utförande av våra rutiner.  

 

 

Figur 11. Ofrivillig nattfasta, antal timmar.  

Grön: under 11 timmar 

Gul 11.1-13 timmar 

Röd: 13.1  timmar eller mer. 



 

Tabell 3. Jämförelse ofrivillig nattfasta/ enhet 

 

Arbetet fortlölper med införandet av rutiner. Det tidiga morgonmålet och kommunikation mellan dag- och 

nattpersonal kan förbättras. Nattpersonalen kan genom att servera ett enkelt mellanmål  lindra oro bland 

brukare och öka deras möjligheten till en god nattsömn. Vi bör ta till oss det positiva resultatet och inse att 11 

timmars ofrivillig nattfasta inte är omöjligt utan handlar mycket om kunskap och inställning, utbildning bör 

därför ske med regelbundenhet.  

 

Basal Hygien inom Kommunal vård och omsorg och Vårdrelaterade infektioner (VRI) 

Basal Hygien i kommunal vård och omsorg 

Basala hygienrutiner ska tillämpas av all personal som utför vård och omsorgsmoment, överallt där vård och 

omsorg bedrivs. Detta oberoende av vårdgivare och vårdform och om det finns känd smitta eller inte. Detta 

baseras på Socialstyrelsens föreskrift (SOSFS 2015:10) Basal hygien i kommunal vård och omsorg. Syftet med 

basala hygienrutiner är att förhindra smittöverföring.  

I basala hygienrutiner ingår:  

 Handhygien, dvs alltid handdesinfektion och ibland också handtvätt  

 Handskar  

 Skyddskläder  

 Ibland stänkskydd – visir, eller skyddsglasögon och munskydd eller andningsskydd  
 

Händer, kläder, hår och smycken kan utgöra smittvägar för indirekt kontaktsmitta och det är därför viktigt att 

personalen följer de regler som finns och alltid är noga med personlig hygien när de arbetar i vård och omsorg. 

Jämförelse av ofrivillig nattfasta på de olika enheterna 

Ofrivillig nattfasta

Totalt 

Vaggeryds 

kommun

Sörgården
Kastanjen 

Linden 

Boken Eken 

Asken

Korttids 

Granen

Antal vårdtagare som 

deltagit
118 41 50

17
10

Antal mätningar 550 189 234 79 48

Excluderade mätning 37 16 16 5 0

Registerade nattmål 55% 184 195 61 36

≤ 11 timmar 58% 97% 87% 78% 79%

11 - 13 timmar 20% 3% 8% 14% 10%

>13 timmar 24% 0% 6% 8% 10%

Nattfastan i timmar, snittvärde

Ofrivillig nattfasta 11,4 11,0 11,3 11,7 11,5

Verklig nattfasta 13,1 13,2 12,6 13,4 13,2



Utvärdering av föregegående år/ Nulägesrapport 

Hygienombud har utbildats under året samt att samtliga har erbjudits kompetenshöjande utbildningstillfällen 

via Smittskydd och vårdhygien. Förvaltningen deltog och tillfällena var uppskattade av medarbetare. 

Förvaltningen har genomfört fyra mätningar gällande följsamhet av basala hygienriktlinjer samt klädregler. Det 

visar sig att medarbetare på SÄBO har lättare att följa klädregler med hänvisning till arbetskläder. Det visar sig 

även att den stora bristen i samtliga verksamheter är handsprit vid rätt tillfälle. Bristen gällande handsprit 

uppges oftast bero på tillgängligheten.  

 

 

Tabell 4. Sammanställt resultat BHK-mätning Vaggeryds kommun 

 

 

Figur 12.  Deltagande i BHK-mätning Vaggeryds kommun 2017 

 

Vårdrelaterade Infektioner (VRI) 

Den genomsnittliga åldern i Sverige för att bo på SÄBO ligger runt 85-86 år. Ju äldre man blir desto mer 

antibiotika förskrivs. De vanligaste områdena där antibiotika förskrivs är hud och mjukdelsinfektioner och 

urinvägsinfektioner. Forskningen visar att ju äldre man blir ju fler resistenta bakterier finns det i kroppen. Detta 

innebär att när dessa bakterier får fäste så är de motståndskraftiga mot antibiotikan och antibiotikan hjälper 

inte. Den vanligaste transportören av bakterier är orena händer. Prognosen visar att år 2050 så kommer ca 300 

miljoner människor i världen att avlida på grund av den ökade antibiotikaresistensen, dvs. dessa kommer att 

avlida på grund av att ingen antibiotika biter på bakterierna. Idag avlider 25´000 personer varje år i Europa på 

grund av ökad antibiotikaresistens. Detta är ingen skrämmande framtidspropaganda. Kostnaden för resistensen 

är enorm. Som vårdgivare har Socialförvaltningen ett ansvar enligt lag att deltaga aktivt i det preventiva 

arbetet. 

Vetenskaplig evidens finns för att förekomst av vissa riskfaktorer ger en ökning av vårdrelaterade infektioner 

(VRI). Ju fler riskfaktorer hos samma individ desto större risk för uppkomst av infektion. Det är därför viktigt att 



kartlägga, dels förekomsten av riskfaktorer och dels antalet infektioner förvärvade i särskilda boenden. 

Resultaten av dessa kartläggningar bör ligga till grund för lokala förbättringsarbeten och vara en del av 

kommunens kvalitetsarbete inom vård och omsorg.  

Utvärdering av föregående år 

Under 2017 har Vaggeryds kommun haft en fullständig rapportering gällande vårdrelaterade infektioner. Vi har 

nu ett utgångsläge. Med dessa data kan vi rikta insatser och höja kvalitén på vården och arbeta med rätt 

förbättringar. Utvärdering av 2017 är att Vaggeryd följer övriga länet gällande samtliga mätfaktorer med 

undantag för andel urinvägsinfektioner hos kateterbärare och icke kateterbärare samt sårinfektioner där . Där 

kan förvaltningen rikta punktinsatser  t.ex. basal hygien vid vård av patienter med kvarliggande kateter. Att 

noter kan vara att det även kan röra sig om enstaka fall med kronisk infektion som sammanfaller med 

urinkateter.  

 

Figur 13. Antal riskfaktorer per 100 vårdtagare fördelat per kommun. 

 

 

Figur 14. Antal vårdrelaterade infektioner per 100 vårdtagare fördelat per kommun. 

Plan och Målsättning Basal Hygien och klädregler (BHK) och VRI 

Under året har förvaltningen förflyttat sig framåt gällande basal hygien och vårdrelaterade infektioner. Det 

kommer att krävas insatser även kommande år för att rutinen skall få möjlighet att förankras stadigt i hela 

organisationen. Medarbetarna har gjort ett bra arbete med att kvalitetssäkra en viktig del i vården och 

omsorgen. Ingen människa skall behöva utsättas för onödiga smittor av sin vårdgivare. Målsättningen är 

fortsatt att tillse personalen med kompetensutveckling gällande smittprevention och vårdhygien för att 

patienten skall känna sig trygg i Socialförvaltningens vård. Planerade utbildningstillfällen finns även under 2018. 



Egenkontroll 

Utvärdering av föregegående år/ Nulägesrapport 

Genom att förvaltningen har säkrat upp ovan områden så utförs viss egenkontroll av delar av verksamheten. 

Strukturmässigt så är den bästa formen av egenkontroll i den lärande organisationen, den som utförs av 

medarbetarna. Det bidrar till att medarbetarna, som äger kunskapen, driver verksamheten i rätt riktning och 

rapporterar verksamhetens status gällande exempelvis följsamhet till hygienregler. Ett annat område där 

egenkontroll bedrivs är avvikelsehantering. Båda dessa skapar delaktighet hos medarbetaren att genomföra 

verksamhetsnära förbättringar samt att det bidrar med att skapa kännedom om lagar, författningar men även 

om verksamhetens status. Medarbetarna i förvaltningen har förbättrat kvaliteten på rapporteringen till den 

mån att vi nu kan se skillnader och där vi börjar närma oss en gemensam bild av verksamheten. Förvaltningen 

har även utfört egenkontroll i form av extern läkemedelsgranskning under 2017 vilket gör att vårdgivaren där 

uppvisar en följsamhet mot lagen.  

Områden för egenkontroll 2017 

 Avvikelsehantering

 Klagomål & synpunkter

 Basal Hygienmätningar

 Mätning av VRI och riskfaktorer

 Extern läkemedelsgranskning

Plan och Målsättning 

Även fortsättningsvis kommer ovan områden att generera egenkontroll. Möjligheterna för egenkontroll är 

oändliga men förvaltningen bör främst välja områden som genererar följsamhet gentemot lagen. Ett exempel 

på sådan egenkontroll är strukturerad granskning av dokumentation vilket nu är i planeringsstadiet. 

Kompetensförsörjning 

Utvärdering av föregegående år/ Nulägesrapport 

Det har skett en förskjutning av hälso- och sjukvårdsuppgifter under en längre period. De uppgifter so tidigare 

utfördes av slutenvårdens/primärvårdens personal skall nu utföras av kommunens personal. Vad som dock inte 

förskjutits är utbildning för att kompetensförstärka personalen. Kommunerna har ej svarat på detta behov av 

utökad kompetens utefter medborgarens behov av hälso- och sjukvård. Nationellt finns det en uppenbar brist 

av arbetsföra människor i relation till behovet av välfärdstjänster vilket innebär att det inte finns tillräckligt med 

människor som kan utföra de insatser som invånarna behöver. Matematiken går inte ihop med nuvarande 

struktur och organisation. Det råder en omfattande brist på sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och 

socionomer. Det är en oroväckande trend som dessvärre inte är på väg att svänga inom en snar framtid. Detta 

är en utmaning för alla. År 2020-2025 beräknas glappet vara som störst. Det vore klokt att ha en plan ifall/när 

verksamheten skulle drabbas.  
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Figur 4. Behov av välfärdstjänster i relation till tillgången på arbetskraft i arbetsför ålder 

 

Plan och Målsättning 

Ansvarig för patientsäkerhet inom vårdgivarens område har i nuläget ingen plan för hur verksamheten under 

”utsatta tider” skall kunna bedriva god och säker vård.  Ansvaret ligger på vårdgivaren att tillse en god och 

säker vård. 

 

Risk- och Händelseanalys 

Utvärdering av föregegående år/ Nulägesrapport 

Under 2016 efterfrågades utbildning till berörd personal gällande risk och händelseanalys. Då utförandet är 

både ett lagkrav samt en nödvändighet i all typ av verksamhet så är bristen överhängande. Det sker stora 

förändringar regelbundet i den här typen av verksamhet och riskbedömningar måste göras regelbundet för att 

bibehålla patientsäkerheten.  

Riskanalyser skall t.ex. göras när; 

 Ny teknik införs 

 Ändring av personalens sammansättning 

 Förändring i rutiner 

Plan och Målsättning 

Förfrågan om utbildning kvarstår. 

Incidentrapporteringar 

Kommunen övergripande har under 2017 introducerat fler a nya gemensamma system bl.a. ett 

incidentrapporteringssystem LISA. För socialförvaltningen täcker inte systemet alla de incidenter vi ska 

rapportera. Systemägare är personalenheten. Det har inrapporterats två styck incidenter gällande 
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dokumentation i verksamhetssystem som försvunnit men som sedan kunde återställas. Inga allvarliga 

konsekvenser för brukare.  

Plan och Målsättning 

Socialförvaltningen avser att få en systemutveckling av LISA. Komplettering av möjliga incidentrapporteringar 

måste till för att underlätta för medarbetare och med det ge förvaltningen möjlighet till underlag för 

kvalitetsstyrning. 

Verksamhetsstöd, informationssäkerhet, eHälsa   

Det har varit stort fokus på Regionens E-hälsoarbete under första halvåret 2017 i samband med ” Trygg och 

säker” projektet. Ur kvalitetssynpunkt har projektet inte varit lyckat. Tre månader är för kort tid att 

implementera ett så stort system i regionens samtliga 13 kommuner och vårdcentraler samt att förankra en ny 

process. Vaggeryds kommun har dock klarat bytet av system och övergång till ny process mycket bra pga. att 

kommunen tidigare varit testpilot i det nya systemet Cosmic Link och vi har goda samarbetspartner på 

kommunens vårdcentraler. Inga större avvikelser är rapporterade kring systemet. De avvikelser som funnits har 

handlat om fel i processhantering eller fel i administration och support. Inga kvalitetsförbättringar har funnits 

under 2017 för kommunen utan snarare försämringar. Administrationen kring systemen är omfattande för 

socialförvaltningens STAB. 

 

Informationssäkerhet  

Arbetet kring informationssäkerhet har präglat hela 2017. Kommunen och socialförvaltningen har mycket tydlig 

lagstiftning inom området och det har varit eftersatt under flera år. Ny datalagstiftning kommer i maj 2018. I 

samband med det sker stora nationella förändringar/åtstramningar i arbete och samverkan med kommuner, 

regioner och dess åtkomster till nationella tjänster som kommunen nyttjar inom bl. a. hälso- och 

sjukvårdsområdet. Kommunen och socialförvaltningen måste anpassa systemstöd och åtkomst enligt den nya 

lagstiftningen. Inventering och analys har också medfört stora förändringsprojekt även inom förvaltningens 

informationssäkerhetsarbete. Fler resurser arbetar inom området utöver befintliga arbetsuppgifter vilket 

medför att arbetet inte bedrivs i önskad hastighet. Vaggeryds kommun har under 2017 tillsammans med 

regionens 13 kommuner ingått i arbetet kring gemensam upphandling av verksamhetssystem för 

socialförvaltningens verksamheter. Upphandlingen är färdig och systemet beräknas vara färdigt för 

introduktion 2019. Byte och införande kommer också kräva stora resurser av verksamheten på samtliga plan.  

 

Plan och Målsättning 

Fortsatt fokus på informationssäkerhet. Nya verksamhetssystem innebär ett processtyrt arbetssätt för att 

eliminera fel och möjliga patientsäkerhetsrisker. Det kommer medföra mobilitet, dokumentation här och nu. 

Socialförvaltningen kommer införa mer teknik och smarta lösningar. IT Tekniken kommer bli mer och mer 

styrande i verksamheten för att motverka patient och brukarrisker.  
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Diskussion och planering 
 

En av årets reflektioner är att vårdgivarna måste vidga sina vyer gällande vilka som är patienter idag. Det är inte 

uteslutande äldre utan det är sjuka barn, ungdomar, människor mitt i livet och äldre. Det är viktigt att kalkylera 

med när mål sätts eftersom ett ökat åldersintervall medför ökat behov av mer och bredare kunskaper om vård 

och behandling. Investeringar i kompetenshöjning kostar pengar men genererar patientsäkerhet och i en 

förlängning minskade kostnader gällande vårdskador. Från 2014 till 2018 har vårdgivarens uppdrag förändrats 

från att varit näst intill renodlat geriatrisk till att inkludera alla människor och alla tillstånd hos alla medborgare 

i kommunen. Vårdgivaren ska idag erbjuda allt från vård då en 1-åring har andningsproblem med respirator i 

hemmet, 95-åringen som trillat och brutit benet till 20-åringen med psykisk ohälsa. Vårdgivaren bör reflektera 

över vilka kompetenshöjande utbildningsinsatser har medarbetarna hittills fått för att kunna hantera den bredd 

som nu ingår? Vilka resurser planerar vårdgivaren framöver att avsätta för att kompetensförstärka 

medarbetarna för att  hantera kommande prognoser? Det finns ett stort behov av detta på samtliga nivåer hos 

medarbetarna. Enligt Kom Hem så skall RJL stå för vissa utbildningsinsatser för att patenten skall kunna vårdas i 

hemsjukvården. Underhållet av kompetensen är kommunen som vårdgivares ansvar. Enligt hälso- och 

sjukvårdslagen skall kommunen planera sin hälso- och sjukvård med utgångspunkt i befolkningens behov av 

sådan vård. Den planeringen har dock ej följt förändringarna i vårdbehoven.  

Som förutspåtts så har Cosmic LINK krävt mycket resurser året. Link infördes under våren och Messenger under 

hösten. Även om Messenger kräver viss resurs så förväntas den ändå generera mer vinst i andra delar i 

förvaltningen. Stabens support till användarna genomförs utöver ordinär verksamhet. Systemet kräver 

noggrann granskning då bristerna i systemet gör att medarbetare hittar sina egna vägar för att tolka processen  

beroende på situation. Att ha otydliga gränser gällande samverkan skapar utrymme för konflikter. Vi står i ett 

läge där regionen uppfyller de, från kommunen ställda kraven, men ej på önskvärt sätt för vare sig kommunen 

eller den enskilde. Vi ser ökande exempel där processen är genomgången enligt överenskommelse men där 

planeringen skett inom loppet av två minuter när det egentligen borde tagit tre dygn. Sjukhusen stänger 

vårdavdelningar, inte på grund av nedskärningar utan på grund av avsaknad av sjuksköterskor att bemanna 

vårdavdelningarna. 

Lagförändringar under året berör främst läkemedelshantering, delegering av medicinska arbetsuppgifter, 

klagomål och synpunktshantering och datalagstiftning gällande personuppgifter, behörighetsstyrning m.m. 

HSLF-SFS 2016:40 trädde i kraft i mars och belyser vikten av att vårdgivaren har en adekvat 

informationssäkerhetspolicy. Det skall även enligt denna lagstiftning redovisas risk och händelseanalyser. 

Flertalet lagstiftningar hänvisar nu till vårdgivarens ansvar att strukturerat och regelbundet utföra riskanalyser.  

Lagförändringar, som sker fortlöpande, kräver att vårdgivaren tar ett större ansvar. Det finns en genomgående 

trend i lagstiftningen där vårdgivarens lokala rutiner skall ersätta författningar och föreskrifter vilket gör att det 

kan variera från kommun till kommun hur saker hanteras. Detta kan istället för jämnlikvård generera det 

motsatta. Genom Stiernsteds utredning; Effektiv vård, så konstaterades att landet är för sjukhustungt och att 

vården måste förläggas på lägsta möjliga kompetensnivå för att vara kostnadseffektivt. Rapporten tar ej hänsyn 

är att en kostnadseffektiv vård påverkar patientsäkerheten negativt. Lägre kompetens ger sämre kvalitet på 

den vård som levereras. Utredningen ”Nära vård” syftar till att vården skall bedrivas nära patienterna och 

riktningen i rapporten är att första linjen är primärvården. Det är ännu inte klargjort om kommunerna är 
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inkluderade i primärvården även om kommunernas operativa område är just i patientens hem. Det har vid 

upprepade tillfällen påtalats för utredaren vad som är kommunens roll.  Utredaren har bekräftat kommunens 

roll i den nära vården, något som senare fått ”omvärderas”. Det är idag fortsatt oklart och det som återstår är 

att invänta rapportens delbetänkanden. Det finns en prognos för hur tillgången till personal ser ut. Det finns en 

indikation i att vården är på väg att bli mer avancerad i hemmiljö. Det är nu upp till vårdgivaren att plocka upp 

bollen och rusta verksamheten och medarbetarna. Att rapporten ”Nära vård” idag författas i ett geografiskt 

område där hemsjukvården fortsatt bedrivs i Regionernas regi kan påverka rapporten innehåll.  

Antalet rapporterade avvikelser fortsätter att öka vilket genererar en tro att det börjar realiteten. 

Förvaltningen har ett fungerande egenkontrollsystem genom avvikelserapporteringen, då verksamheten blir 

bättre och bättre på att rapportera. Det är mycket positivt. Den negativa delen är såklart att det inträffar en 

stor mängd avvikelser som i många fall är undvikbara. Återkoppling från verksamheten har 

förbättringspotential samt att det finns brister i dokumenterade åtgärder vid avvikelser, men det finns en 

tendens till förbättring och ökad förståelse hos verksamheterna. Trenden är positiv och på väg i rätt riktning. 

Nästa steg är att verksamheterna lär sig använda den statistik som lämnas till att arbeta preventivt. Där kan 

även stödet förbättras. 

Andelen ”glömda läkemedel” är mycket stor vilket kan förklaras med bristande rutiner. Ett förslag till lösning är 

digitala signeringslistor med påminnelsefunktion. Samtliga grannkommuner är i färd att implementera digitala 

signeringslistor. Det efterfrågas ett nationellt krav för undersköterskeutbildning för att förtydliga vad som skall 

ingå i dennes kompetens. Idag är det ej reglerat vilket genererar stor variation i kompetens och det då blir svårt 

att skapa en heltäckande lokal utbildningsinsats. 

Delegering skall även fortsättningsvis utföras med sparsamhet och är inte ett medel för att lösa 

bemanningsproblem enligt delegeringsförfarandet. Delegeringar fungerar generellt dåligt i kommunerna på 

grund av flera faktorer som t.ex. omfattningen. Det delegeras frikostigt vilket medför svårighet för 

sjuksköterskorna att följa upp och stödja mottagare av delegering. De uttrycker även en känsla av tvång att 

delegera eftersom de annars känner att deras egen belastning ökar. Detta är inte bra! Delegering skall endast 

utföras när det är patientsäkert och sparsamt. Genom att införa digitala signeringslistor kan internkontroll 

utföras. Vårdgivaren får möjlighet att säkerställa att den som ger läkemedel har giltig delegering. Det finns 

enligt grannkommunerna ytterst få negativa delar med de digitala signeringslistorna.  

Den nya datalagstiftningen och kommunens skyldighet att arbeta med informationssäkerhet kommer att stärka 

patient/brukarrollen samt kommunens hantering av personkänsliga uppgifter. Socialförvaltningen måste verka 

för att resurser tillsätts för hantering av arbetet som är en ständigt pågående process. Ett införande av ett 

verksamhetssystem är ett mycket omfattande projekt. 

Vårdgivaren behöver under kommande år aktivt planera strategier för kommande års kompetensförsörjning. 

De medarbetare som finns i förvaltningen behöver rustas för med avancerad vård och vårdgivaren måste se 

över så att rätt person utför rätt uppgifter. Det kommer inte att finnas en begränsad mängd legitimerade 

personal och vårdgivarens möjlighet är att ge de som finns bästa möjliga förutsättningar till att göra rätt saker 

på rätt sätt. Hur eliminerar vi tidstjuvarna, är frågor som förvaltningen behöver ställa sig. Vårdgivaren behöver 

se till den evidens som finns gällande vad som gör att medarbetare känner sig nöjda med sin psykosociala 

arbetsmiljö för att dessa skall kunna prestera adekvat samt stanna kvar på arbetsplatsen. Trenden visar idag på 

att medarbetare är rörliga på arbetsmarknaden och de byter arbetsplats om arbetsmiljön är bristfällig. Det 
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handlar i nuläget om att behålla den personal vi har och att leverera tillfredsställelse i arbetet, rimliga nivåer av 

arbetskrav. Omgivande faktorer förenklar dock inte detta arbete.  

Vi står inför utmaningar. Stora insatser görs av kommunen såväl som förvaltningen för att skapa trygghet för 

medarbetaren så att medarbetaren sen kan skapa trygghet för patienten. Att introducera nyanställda är ett av 

arbetena som påbörjats under 2017 och kommer att fortlöpa under 2018. Förvaltningen försöker att vara 

lyhörd för brukarnas, och medarbetarnas behov inom den ram som finns. Ramen består av lagstiftning, budget 

och politisk vilja. I den bästa av världar går dessa hand i hand. Socialförvaltningen är del av en liten kommun 

men det innebär inte att färre projekt behöver genomföras för att hantera följsamhet till gällande lagstiftning.  



Delgivningar 
2018-03-28 

Skrivelse, protokoll m.m. anmälda vid socialnämndens sammanträde 
2018-03-28 §  

Övrigt 
1. Förvaltningsrätten i Jönköping, Dom 2018-02-27, mål nr 5861-17, överklagat beslut om

bistånd i form av vård och skola vid Magelungen.
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