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Patientsäkerhetsberättelse för 
vårdgivare i Falu kommun År 2017 
Ett förord om begrepp, ansvarsfördelning och kompetenskrav utifrån att kommunen/nämnden är huvudman för vård av 
äldre och funktionshindrade. 
Huvudmannens ansvar 
”2§ Med huvudman avses i denna lag det landsting eller den kommun som enligt lagen ansvarar för att erbjuda hälso- 
och sjukvård. Inom en huvudmans geografiska område kan en eller flera vårdgivare bedriva verksamhet” SFS 
2017:810 Kommunens hälso- och sjukvård är betydande genom det ansvar som övertagits i samband med fler stora 
reformer sedan 1990-talet. I dag uppskattas kommunernas ansvar uppgå till ca 25 % av den total hälso- och sjukvården 
i Sverige. Kommunerna är dessutom den absolut största vårdgivaren för hemsjukvård som är en speciell vårdform med 
stor komplexitet. Källa SOU 2015:20 Definitionen av termen hemsjukvård i lagstiftningen är ”hälso- och sjukvård i 
hemmet”. ... Åtgärder och insatser ska ha föregåtts av vård- och omsorgsplanering. Hemsjukvård ges i såväl ordinärt 
som i särskilt boende samt i daglig verksamhet och dagverksamhet. Källa: Socialstyrelsens termbank. 

Personalens ansvar och behörighet 
Med legitimation följer ett ansvar för det yrkesmässiga arbetet. Legitimation är förenat med ett personligt yrkesansvar för 
de arbetsuppgifter som hör till yrkeskårens verksamhet. Det faktum att besluten i enskilda ärenden formellt är politiska 
komplicera frågan om legitimation. Legitimation ställer emellertid också krav på en viss typ av kunskapsunderlag, så som 
handlings- och beslutsstöd. De krav på kunskapsunderlag som ställs på människovårdande arbete gäller inte för politiska 
beslut. Genomgående för legitimationsyrkena krävs ett handlings- och beslutsunderlag som överensstämmer med 
vetenskap och beprövad erfarenhet. I hälso- och sjukvårdens patientsäkerhetslag lyder de centrala formuleringarna: PSL 
6 kap. 1§ Hälso- och sjukvårdspersonalen ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad 
erfarenhet. /…/ 2§ Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen bär själv ansvaret för hur han eller hon fullgör sina 
arbetsuppgifter. /…/ Källa: SFS 2017:786 

Insatser för att stärka utbildning och kompetens 
Med förändring i Socialtjänstlagen vidtog Socialstyrelsens arbete med att tydliggöra och stärka frågan om personalens 
utbildning och erfarenhet för kärnverksamheten inom alla tre verksamhetsgrenarna. Det sker nu främst genom att 
myndigheten utfärdar föreskrifter och allmänna råd om handläggares kompetens, liksom allmänna råd om den utförande 
personalens kompetens inom äldreomsorg och omsorger om personer med funktionsnedsättning. Socialstyrelsen utger 
även vägledning till arbetsgivare om lämplig kompetens för personal inom olika verksamhetsområden. För hälso- och 
sjukvårdens del regleras frågor om hälso- och sjukvårdspersonalens och verksamhetschefernas behörighet och 
skyldigheter/ansvar i patientsäkerhetslagen 
Källa: Socialtjänsten – förutsättningar för kunskapsstyrning Socialstyrelsen, http://www.socialstyrelsen.se/ 

Nya Patientlagen avser att stärka och tydliggöra patientens ställning samt främja patientens integritet, självbestämmande 
och delaktighet. Detta är en klar riktning mot att stärka och hjälpa fram människans egna resurser och som inte begränsas 
till vad patient och närstående kan förvänta sig i förhållande till vårdgivarens skyldigheter. Nationellt uppmärksammas 
detta där Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tydliggör att ett prioriterat område är att brukare och patienter ses 
som aktiva medskapare och att uppdraget styrning och ledning måste utformas för att nya förhållningssätt och strukturer 
ska få möjlighet att uppstå. ”Det är vår övertygelse att en vidgad syn på människan som medskapare i sin egen vård 
utifrån patientlagen kommer att öka trygghet och kvalitet i patientens flöde och på så sätt även uppfylla en del av den 
säkerhet som eftersträvas i patientsäkerhetslagen. Genom en väl fungerande samverkan kan vi ge medborgarna en 
tillgänglig, god och säker hälso- och sjukvård” SKL. 
Ansvariga för patientsäkerhetsberättelsen. 

Helena Hellberg Sandberg, MAR Medicinskt ansvarig för rehabilitering 

Eva-Lena Zachrisson, MAS Medicinskt ansvarig för hälso- och sjukvård 

http://www.socialstyrelsen.se/
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Inledning 
Omvårdnadsnämnden och Socialnämnden i Falu Kommun är tillsammans med vårdgivaren och 
verksamhetschef HSL ansvarig för en god och säker hälso- och sjukvård inom den kommunala 
vården. Dessutom har Falu Kommun entreprenadutförare som är vårdgivare och där ansvaret regleras 
genom avtal. Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och Medicinskt ansvarig för Rehabilitering 
(MAR) ska tillsammans med verksamhetschefer HSL på nämndens uppdrag och i enlighet med 
gällande befattning, tillse en god kvalitet och hög patientsäkerhet. MAS och MAR ska i 
organisationen ha en kontrollerande och uppföljande roll och ett tillsynsansvar. 

I en uppföljning ska indikatorer ställas mot ett förbättringsvärde, ett mål som är mätbart.  
Utformningen av indikatorer och krav är också viktigt som grund för uppföljningar och utvärderingar 
kring tillämpningen av hur vården utvecklas och fördelas hos de som är i behov av den. 
Ledningssystemet måste därför omfatta verksamhetens alla delar och den som bedriver verksamheten 
ska med stöd av ledningssystemet • planera • leda • kontrollera • följa upp • utvärdera • förbättra 
verksamheten. 
Det gör att sambanden mellan nyckeltal och vårdtyngd inom våra verksamheter framstår mer tydligt 
liksom kraven på kompetens och förbättringsområden. 
Patientsäkerhetsberättelsen ska utgöra en sammanställning av hur verksamheten arbetat med de 
lagstadgade kraven på god och säker vård, huvudmannens mål för prioriteringar, i enlighet med 
krav som ligger på en vårdgivare. MAS/MAR ska göra en analys och föreslå prioriterade områden 
för förbättringar till huvudmannen för kommande år. 

För att få till ett proaktivt arbetssätt behöver fokus tas från avvikelsehantering till förebyggande och 
kvalitativa åtgärder på system, organisation och verksamhetsnivå. Detta regleras i Ledningssystem 
för systematiskt kvalitetsarbete 2011:9, Patientsäkerhetslag 1993: och nya hälso- och sjukvårdslagen 
2017:30 och utgör huvudmannens uppdrag. Föreskriften 2017:12 binder ihop lagstiftning med ansvar 
och roller. I bilagan föreslås en struktur ”Patientsäkerhetsberättelse för verksamheten” för hur samtliga 
verksamheter kan beskriva hur egenkontrollen kring patientsäkerheten har genomförts under året. 
Ett utvecklingsarbete inom ramen för att få fram riktlinjer för lokala mål och prioriteringar för 
samtliga vårdgivare behöver därför prioriteras. 
Verksamhetschefer planerar verksamheten och fördelar resurser till olika delar av verksamheten. I 
vissa fall kan denna fördelning grundas på riktlinjer beslutade av nämnden för att få till en önskad 
utveckling eller en förbättring av verksamheten. Läkaren fattar, ensam eller i samråd med kollegor, 
beslut om prioriteringar mellan olika patienter. 
Kvalitetskriterierna behöver utvidgas med kraven på samtliga verksamheter att presentera 
verksamheten i en patientsäkerhetsberättelse utifrån kraven på egenkontroll och utifrån nämndens 
prioriteringar samt mål. Detta för att underlätta en jämförelse mellan kvalitén i de olika 
verksamheterna och särskilja de olika utvecklingsbehov som föreligger i respektive verksamhet.
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Sammanfattning 
Syftet med de reformer som ägde rum 1992, 94, samt 95 var att normalisera levnadsförhållandena för 
personer med komplexa och långvariga behov av integrerade medicinska och rehabiliterande insatser. 

Utifrån de krav som ligger på verksamhetschef samt medicinskt ansvariga för hälso- och sjukvård 
följer att alla, som vårdas och bor i en verksamhet som huvudmannen har hälso- och 
sjukvårdsansvaret för, har en vårdplan som speglar den enskildes egenförmåga samt vårdbehov. 

Att säkerställa en ändamålsenlig hälso- och sjukvård och rehabilitering är ett ständigt pågående 
arbete. Delaktiga patienter och närstående är en förutsättning för en god och säker hälso- och 
sjukvård. Hälsofrämjande och riskförebyggande arbetssätt utgår från medverkan och kommer alltid 
att vara grunden i en god och säker hälso- och sjukvård. 

En tydlig respons från verksamheterna och från olika personalkategorier är att kvalitetshandbokens 
struktur och överskådlighet samt vilka egenkontroller som ska göras är otydligt. Ett översyns och 
utvecklingsarbete pågår omkring detta. 

De prioriterade åtgärderna under året har varit att i intern och extern samverkan förtydliga 
patientens flöde exempelvis genom; revidering av gemensamma styrdokument mellan 
huvudmännen och genom en förvaltningsgemensam processkartläggning med avsikt att boende i 
bostäder med särskild service enligt LSS, ska uppleva sig få en väl samordnad och säker hälso- 
och sjukvård. Arbeta för säkra delegationer, säkerhetsgenomgång av hjälpmedel, riskbedömningar 
och rehabilitering i hemmet. Andra viktiga åtgärder har varit att uppmana till; teamsamverkan och 
följa upp närvaro på träffarna, följsamhet till rutiner för säker dokumentation och 
informationsöverföring och hänvisat till individuella riskbedömningar och vårdplaner i det 
riskförebyggande arbetet. 

Verksamheterna gör, tillsammans med legitimerad personal, en egenkontroll minst två gånger per år 
som ska utgöra verksamhetens granskning av hur verksamheten har fungerat. Få verksamheter har 
rapporterat in information för sin verksamhet.  

Egenkontrollen ska omfatta mätning av skydd- och begränsningsåtgärder, vårdrelaterade infektioner, 
riskbedömningar för ohälsa i munnen, undernäring och fall samt trycksår. Egenkontroll bör också 
spegla förekomsten av vårdplaner, samt granskning av dokumentation och journalföring utifrån hur 
det har skett samt strukturen på dokumentationen, läkemedelshantering samt hur den palliativa vården 
har utförts. 

Internkontroll ska ske också utifrån krav på följsamhet till krav för att hantera olika hjälpmedel. I 
kontroll på grundutbildning i ”hantering av personlyft” visar att endast 43 % av 
omvårdnadspersonalen har genomgått utbildning de senaste fem åren. 
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Vi har en medveten personal som aktivt medverkar till att signalera när man anser att något har brustit. 
Alla avvikelser handlar inte om direkta fel som drabbat en enskild. En del avvikelser handlar om 
tekniska system. Under året har totalt 5092 avvikelser rapporterats inom omvårdnads- och 
socialförvaltningen. Registreringsgraden av avvikelser ses som hög och verksamhetssystemet 
innefattar analys, förslag på åtgärder, bedömning av allvarlighetsgrad och uppföljning. Flest 
avvikelser avser fall och läkemedelshantering. Att minska antalet fall och fallskador är 
kommunövergripande mål utifrån Folkhälsoprogrammet och Handlingsprogram för kommunerna och 
Räddningstjänsten Dala Mitt. En utmaning är att återkoppla resultat och göra övergripande analyser 
för gemensamma åtgärder. Många av de läkemedelsavvikelser som registreras handlar om att 
personalen glömmer att överlämna läkemedlen. Totalt 169 externa avvikelser har lämnats för 
gemensam utredning och planerade åtgärder över vårdgivargränserna mellan Falu kommun, och 
Landstinget Dalarna. Ett gemensamt verksamhetssystem för avvikelser mellan vårdgivarna används 
från och med sept-2016. 

Positivt är att åtgärder i ökad utsträckning utgår från den enskilde d.v.s. man ser människan och att 
det blir påtagligt när någon kommer i kläm. Om vi fortsätter bygga strukturer så att de olika 
lagrummen får vara en utgångspunkt för att man tar ”sitt ansvar”, och därmed utgöra ett stöd i 
verksamheten, kan systemen stärkas och underlätta flöden och därmed öka patientsäkerheten. Då 
kan en god och säker hälso- och sjukvård samt rehabilitering med respekt för alla människors lika 
värde och för den enskilda människans värdighet säkras. 

Mål och strategier behöver inför 2018 än mer utgå från ledningssystemets definierade roller och 
ansvar som ska säkerställa den enskildes behov, flöden och samverkan i vårdkedjan samt att samtliga 
enheter som är att kategorisera som enheter som bedriver hälso- och sjukvård skall betraktas som 
vårdgivare och ta ett samlat ansvar för den verksamhet som bedrivs likt externa utförare. 

Övergripande mål 
SFS 2014:821, SFS 2010:659,3 kap.1§ och SOSFS 2011:9, 3 kap, 4 kap.6§, 7 kap.2§ p3 

Föreskrifterna och allmänna råden gäller för hela hälso- och sjukvården, hela socialtjänsten och all 
verksamhet enligt LSS och har således ett brett tillämpningsområde 
Nationellt satta mål 

Med hälso- och sjukvård avses åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar 
och skador. 

• Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans
värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården

• Patienter och närstående ska eftersträvas vara delaktiga i vården.
• Främja en god och säker hälso- och sjukvården och rehabilitering
• Arbeta hälsofrämjande och riskförebyggande

  Lokalt satta mål 
Utgörs idag av kvalitetspolicy som innefattar mål utifrån socialtjänsten men behöver utvecklas med 
målindikatorer för hälso- och sjukvård. 
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Policyn är från 2012 och i behov av uppdatering och ändringar utifrån ny lagstiftning. 

Nämndens mål med hälso- och sjukvården ska vara uppföljningsbara genom mätbara 
resultatindikatorer som kan verifiera om målen uppnås. 

1 § Vårdgivaren ska planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att kravet 
på god vård i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) respektive tandvårdslagen (1985:125) 
upprätthålls. Lag (2017:62). 

Socialstyrelsen anser att en god hälso- och sjukvård och tandvård ska vara: 
• Kunskapsbaserad, vården ska baseras på bästa tillgängliga kunskap och bygga på både vetenskap
och beprövad erfarenhet. 
• Säker, vården ska vara säker. Riskförebyggande verksamhet ska för-hindra skador. Verksamheten
ska präglas av rättssäkerhet. 
• Individanpassad, vården ska ges med respekt för individens specifika behov, förväntningar och
integritet. Individen ska ges möjlighet att vara delaktig. 
• Jämlik, vården ska tillhandahållas och fördelas på lika villkor för alla.
• Tillgänglig, vården ska vara tillgänglig och ges i rimlig tid; ingen ska behöva vänta oskälig tid på
vård eller omsorg. 
• Effektiv, tillgängliga resurser ska användas på bästa sätt för att kunna erbjuda bästa möjliga vård
till hela befolkningen. 

Socialstyrelsens ambition om att de globala målen och Agenda 2030 ska ha bäring framför allt på 
följande mål: 
• Mål 3: säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla.
• Mål 5: att uppnå jämställdhet, och alla kvinnors och flickors egenmakt.
• Mål 10: minskad ojämlikhet.
Taget från ”tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård, lägesrapport 2017” 

Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet 
SFS 2014:821, SFS 2010:659, 3kap.9§ och SOSFS 2011:9, 7kap.2§ p1 

11 kap. Organisation, planering och samverkan 

1 § Ledningen av den kommunala hälso- och sjukvårdsverksamheten ska utövas av den eller de 
nämnder som kommunfullmäktige enligt 2 kap. 4 § socialtjänstlagen (2001:453) bestämmer. 
Bestämmelser om gemensam nämnd finns i lagen (2003:192) om gemensam nämnd inom vård- och 
omsorgsområdet. 
2 § Kommunen ska planera sin hälso- och sjukvård med utgångspunkt i befolkningens behov av sådan 
vård. 
Kommunen ska vid planeringen beakta den hälso- och sjukvård som erbjuds av andra vårdgivare. 
3 § I  planeringen  och  utvecklingen  av  hälso-  och  sjukvården  ska  kommunen  samverka  med 
samhällsorgan, organisationer och vårdgivare. 
4 § Inom det verksamhetsområde som kommunen bestämmer ska det finnas en medicinskt ansvarig 
sjuksköterska. 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20170030.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19850125.htm
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Om ett verksamhetsområde i huvudsak omfattar rehabilitering, får en fysioterapeut eller en 
arbetsterapeut fullgöra de uppgifter som åligger en medicinskt ansvarig sjuksköterska. 
Första och andra styckena gäller sådan hälso- och sjukvårdsverksamhet som avses i 12 kap. 1 och 2 
§§ i en kommun som inte ingår i ett landsting, om det i verksamheten inte finns någon läkare. 
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om ansvar och 
uppgifter för personal som avses i första och andra styckena. 

12 kap. Ansvar att erbjuda hälso- och sjukvård 

1 § Kommunen ska erbjuda en god hälso- och sjukvård åt den som efter beslut av kommunen bor i 
en sådan boendeform eller bostad som avses i 5 kap. 5 § andra stycket, 5 kap. 7 § tredje stycket eller 
7 kap. 1 § första stycket 2 socialtjänstlagen (2001:453). Kommunen ska även i samband med 
dagverksamhet enligt 3 kap. 6 § samma lag erbjuda en god hälso- och sjukvård åt den som vistas i 
dagverksamheten. 
2 § Kommunen får erbjuda den som vistas i kommunen hälso- och sjukvård i hemmet (hemsjukvård) 
i ordinärt boende. 
3 § Med undantag för vad som anges i 16 kap. 1 § tredje stycket gäller vad som sägs i 1 och 2 §§ inte 
sådan hälso- och sjukvård som ges av läkare. 
4 § Landstinget får på framställning av en kommun inom landstinget erbjuda läkemedel utan 
kostnad ur läkemedelsförråd till den som 
1. bor i en sådan särskild boendeform som avses i 5 kap. 5 § andra stycket socialtjänstlagen
(2001:453), eller 
2. får hemsjukvård genom kommunens försorg.
Landstinget svarar för kostnaderna för läkemedel som rekvireras till läkemedelsförråden. 
5 § Kommunen ska i samband med hälso- och sjukvård enligt 1 eller 2 § eller 14 kap. 1 § erbjuda 
habilitering och rehabilitering samt hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning. 
Kommunen ska, i samverkan med den enskilde, upprätta en individuell plan när insatser som avses i 
första stycket erbjuds. Av planen ska planerade och beslutade insatser framgå. 
6 § Kommunen ska i samband med hälso- och sjukvård enligt 1 § tillhandahålla sådana 
förbrukningsartiklar som avses i 8 kap. 9 §. 

 13 kap. Övrigt 

Val av behandlingsalternativ 
1 § Kommunen ska ge den enskilde möjlighet att välja behandlingsalternativ inom sådan hälso- och 
sjukvård som avses i 12 kap. 1 och 2 §§ och 14 kap. 1 § enligt vad som anges i 7 kap. 1 § patientlagen 
(2014:821). 
 Val av hjälpmedel 
2 § Kommunen ska ge den enskilde möjlighet att välja hjälpmedel enligt vad som anges i 7 kap. 2 § 
patientlagen (2014:821). 

Källa: Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) 
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MAS - Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
Har det övergripande ansvaret för kommunal hälso- och sjukvård. Ansvarar därmed för tillsyn, 
egenkontroll och uppföljning enligt Hälso- och sjukvårdslagen (4 § SFS2017-30), Ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) samt anmälningsskyldighet enligt Lex Maria (SOSFS 
2005:28). 
MAR – Medicinskt ansvarig för rehabilitering 
Har det övergripande ansvaret för kommunal hälso- och sjukvård inom området rehabilitering. 
Ansvarar därmed för tillsyn, egenkontroll och uppföljning enligt Hälso- och sjukvårdslagen (4 § 
SFS2017-30), Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) samt 
anmälningsskyldighet enligt Lex Maria (SOSFS 2005:28). Från kvalitetspolicy 

Vårdgivaren är ansvarig för patientsäkerhetsarbetet och ska fastställa mål och strategier så att det 
sker systematiskt. Hälso- och sjukvården i kommunen ska bedrivas så att den uppfyller kraven på god 
och säker vård. Det innebär att den särskilt ska tillgodose patientens behov av trygghet, 
självbestämmande, oberoende och integritet samt främja tillgänglighet och goda kontakter mellan 
patient, närstående och hälso- och sjukvårdspersonalen. Verksamhetschefen för hälso- och sjukvård 
ska säkerställa att patientens behov av ovanstående ska tillgodoses. Medicinskt ansvarig 
sjuksköterska (MAS) och Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) ansvarar för att lagar, 
föreskrifter och allmänna råd utrycks i direktiv, rutiner och instruktioner. MAS och MAR ansvarar 
för: 

• att det finns sådana rutiner att kontakt tas med läkare eller annan hälso- och sjukvårdpersonal
när en patients tillstånd fordrar det

• beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med patientsäkerhet
• anmälan sker till ansvarig nämnd om en patient drabbats av eller utsätts för risk att drabbas

av allvarlig sjukdom eller vårdskada
• patienterna får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet
• journaler förs i den omfattning som förskrivs i patientdatalagen
• patienten får den hälso- och sjukvård som en läkare förordnat om
• rutiner för läkemedelshantering är ändamålsenliga och fungerar väl.

Mellan 2016 - 2017 har MAS uppdraget burits av sju personer, under olika tids perioder, och med 
olika erfarenhet av vad uppdraget innebär samt en MAR. Detta har påverkat bland annat den generella 
kunskapen om det som skett under 2017. Förutsättningarna för 2018 behöver därför handla om att 
skapa struktur och säkerställa att MAS/MAR kan fullfölja det ansvar som åligger rollen. Att 
synliggöra ansvar och roller i den organisatoriska ledningsstrukturen. Detta är viktigt främst utifrån 
att det handlar om patientsäkerhet och arbetsmiljö kopplat till ett författningsreglerat ansvar genom 
lagstiftaren. 

 Struktur för uppföljning/utvärdering 
SOSFS 2011:9, 3kap.2§ 
Omvårdnadsförvaltningens ledningssystem för kvalitet omfattas av en digitalt framställd 
verksamhetshandbok med rutiner och instruktioner som finns tillgängliga för alla medarbetare. 
Liknande förhållande finns för Socialförvaltningen. Rutiner och instruktioner ska följas upp och 
revideras kontinuerligt. Utifrån de rutiner och instruktioner som finns ska sedan verksamheten 
anpassa rutiner till lokalt anpassade instruktioner på individnivå. Ledningssystemet ska på så sätt 
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spegla verksamhetens arbetssätt samt roller och ansvar, när var och hur. Ledningssystemet ska 
tillämpas av alla som är ”vårdgivare” under Omvårdnadsnämndens ansvarsområde. 
I enlighet med SOSFS (2011:9) 3 kap. 2§, ansvarar verksamhetschef §29 HSL tillsammans med 
enhetens legitimerade personal för att utreda och/eller tar fram en handlingsplan för att förbättra 
metoder eller arbetssätt. 

Under 2017 har fokusområden för uppföljning och utvärdering i extern regi handlat om en ökning av 
medarbetarnas kunskap inom demens, det salutogena synsättet, kommunikation och dokumentation, 
basala hygienrutiner, medicintekniska produkter, samt en säker läkemedelshantering. 

Avvikelser som enligt avvikelsesystemet Flexite bedöms med riskpoäng 2 eller 3, går vidare till Falu 
Kommuns MAS/MAR som gör en bedömning av avvikelsen. Vid fall som bedöms vara i behov av 
fördjupad utredning kontaktar Falu kommuns MAS/MAR Temabos MAS samt verksamhetschef 
och HSL-ansvarig. Temabos MAS gör sedan grundutredning och Falu kommuns MAS beslutar 
därefter om ärendet ska till IVO. Bilaga: Temabo, Korsnäsgården. 

Att rutiner och instruktioner följs granskas av MAS och MAR bland annat i samband med tillsyn och 
utredningar. 
Kvalitetsenheten genomför årliga verksamhetsuppföljningar utifrån kvalitetskriterier. Strukturerade 
mätningar genomförs i kvalitetsregister enligt nationella riktlinjer. Allvarliga vårdskador utreds och 
anmäls som Lex Maria till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO). MAS och MAR redovisar 
kontinuerligt samtliga Lex Maria ärenden samt IVO´s beslut till Omvårdnadsnämnden. En gång per 
år sammanställs och redovisas alla interna och externa avvikelser, alla Lex Maria samt alla negativa 
händelser och tillbud med medicintekniska produkter som skickats till läkemedelsverket i 
patientsäkerhetsberättelsen. 

Alla avvikelser ska åter till verksamheten för att ligga till grund för ett förbättringsarbete. 

Hur patientsäkerhetsarbete har bedrivits 
SOSFS 2011:9, 5 kap. 2§, 7 kap. 2 § p2 

Egenkontroll 
2 § Vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ska utöva 
egenkontroll. 
Egenkontrollen ska göras med den frekvens och i den omfattning som krävs för att vårdgivaren eller 
den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ska kunna säkra verksamhetens kvalitet.  

Allmänna råd 
- jämförelser av verksamhetens resultat med uppgifter i nationella och regionala 

kvalitetsregister enligt 7 kap. patientdatalagen 
(2008:355), 

- jämförelser av verksamhetens resultat dels med uppgifter i öppna jämförelser, dels med 
resultat för andra verksamheter, 

- jämförelser av verksamhetens nuvarande resultat med tidigare resultat, 
- målgruppsundersökningar, 
- granskning av journaler, akter och annan dokumentation, 
- undersökning av om det finns förhållningssätt och attityder hos personalen som kan 
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leda till brister i verksamhetens kvalitet, 
- analys av uppgifter från patientnämnder, och 
- inhämtande av synpunkter från revisorer och intressenter 

2 § Enligt 3 kap. 10 § patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren senast den 1 mars varje år 
upprätta en patientsäkerhetsberättelse. 
Utöver vad som framgår av 3 kap. 10 § patientsäkerhetslagen ska patientsäkerhetsberättelsen 
innehålla uppgifter om hur 
1. ansvaret enligt 3 kap. 9 § patientsäkerhetslagen har varit fördelat, vilket idag saknas
2. patientsäkerheten genom egenkontroll enligt 5 kap. 2 § har följts upp och utvärderats, - vilket
enbart ett få verksamheter har genomfört trots att det är ett lagkrav. 
3. samverkan enligt 4 kap. 6 § har möjliggjorts för att förebygga att patienter drabbas av vårdskada
–rutin och process för hur saknas på övergripande nivå.
4. risker för vårdskador har hanterats enligt 5 kap
5. rapporter enligt 6 kap. 4 § patientsäkerhetslagen har hanterats, och
6. inkomna klagomål och synpunkter enligt 5 kap. 3 § som har betydelse för patientsäkerheten har
hanterats. 
Av patientsäkerhetsberättelsen ska det vidare framgå hur många händelser som har utretts enligt 3 
kap. 3 § patientsäkerhetslagen under föregående kalenderår och hur många vårdskador som har 
bedömts som allvarliga. 
3 § Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad 
1. att det går att bedöma hur det systematiska patientsäkerhetsarbetet har bedrivits i verksamhetens
olika delar, och 
2. att informationsbehovet hos externa intressenter tillgodoses.

Hur patientsäkerhetsarbetet bedrivits redogörs utifrån fyra strategier för att nå de övergripande målen: 

1. Följsamhet till lagar och föreskrifter
2. Undvika fel och brister, skada/lidande och risk för skada/lidande
3. Intern och extern samverkan för säker vård och resurseffektiva patientflöden
4. Stödja hälsofrämjande och riskförebyggande arbetssätt
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Följsamhet till lagar och föreskrifter 
Patientsäkerhetsarbetet har bedrivits genom egenkontroll, tillsyn, säker delegering, läkemedels- och 
hjälpmedelshantering, strukturerad dokumentation, tidiga aktivitets- och funktionsbedömningar och 
kompetensutveckling. 

Egenkontroller har bland annat utförts genom 
• Journalgranskning i samband med fördjupad utredning och analys sker kontinuerligt
• Uppföljning av insatta skyddsåtgärder
• Uppföljning internkontroll av medarbetare med ”grundutbildning i hantering av personlyft”
• Tillsyn utifrån avvikelser
• Uppföljning av antal användare av Nationell Patient Översikt (NPÖ)

Säker delegering 
• Delegeringar har kvalitetssäkrats genom uppföljning av handlingsplan utifrån internkontroll

2015. Delegering har utvecklats i riktning mot ett tydligare områdesansvar för sjuksköterskor
inom hemsjukvården vilken förbättrar möjlighet till personlig kännedom om delegaten.
Dokumentation och signering/underskrift av delegeringar sker för ökad säkerhet i
verksamhetssystemet Treserva.

• Utifrån avvikelser och otydlighet vid verkställighet HSL gällande personlig assistans har
utbildning erbjudits verksamhetschefer privata utförare i området samt uppdatering rutin vid
delegering, instruktion och blankett (då de inte kan hanteras i befintligt verksamhetssystem.)

Säker läkemedelshantering 
• Kvalitetsronder tillsammans med farmaceuter/apotekare har genomförts enligt rutin.
• Genomförande av systematiska läkemedelsgenomgångar i samverkan med landstinget har

skett enligt avtal.
• Hur egenvårdsbedömningar sker i verksamheten är inte genomgående dokumenterade i de

journaler som har granskats. Arbetssättet idag bygger på att den enskilde medarbetaren har
kunskap om att avisera bristande egenvård.

Säker hjälpmedelshantering 
• Projekt för att säkra kommunens flöden för tillgång till säkra medicintekniska produkter har

genomförts under året. Rutiner kommer att justeras efter hand.
• Uppföljning av riktlinjer förskrivning hjälpmedel i Dalarna, har skett av LD-Hjälpmedel.
• Rehabiliteringspersonal ingår i länsövergripande sortimentsgrupper, deltar i temadagar och

utbildningar för att ha rätt kompetens vid förskrivning av hjälpmedel.
• Samverkan sker i ledningsgrupp Rehab och på fler nivåer i Hjälpmedel Dalarna.
• Besiktning av medicintekniska produkter och kontroll av medicinteknisk utrustning sker

enligt antal.

Kompetensutveckling 
• Nätverk finns för hjälpmedels-, fall-, rygg-, demens-, kost-, riskbedömning- och mobilombud

samt ombud för våld i nära relationer. Träffar med utbildning ska erbjudas 2 ggr/år.
• Verksamhetens grund- och obligatoriska utbildningar finns samlade i en utbildningskatalog

för medarbetare.
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• Medarbetarintroduktion har erbjudits alla nya medarbetare i förvaltningen.
• KommunRehab ska erbjuda alla medarbetare i verksamheten utbildningsplatser i

förflyttningsteknik inklusive utbildning för semestervikarier, hjälpmedel och rehabiliterande
förhållningssätt.
På grund av personalbrist har lyftutbildning prioriterats under 2017. Trots behovet hos
omvårdnadspersonal och hög efterfrågan på utbildningsplatser har platserna fyllts till endast
70%. 

• Behov av grundutbildning i hantering av personlyft för omvårdnadspersonal är eftersatt.
Endast 43% har genomgått utbildning de senaste fem åren. Vid uppföljning har siffran inte
ökat nämnvärt.

• Utbildningar via högskolan Dalarna, Region Dalarna och Landstinget Dalarna samt LD-
Hjälpmedel har erbjudits legitimerad personal.

• Strukturerad dokumentation har utvecklats genom fokus på att skriva vårdplaner och ökat
användande av NPÖ.

• Säkra omvårdnads- och rehabiliteringsåtgärder genom utveckling av introduktion till
nyanställda legitimerade yrkesutövare har inte kunnat genomföras på grund av chefsbyte och
personalbrist.

Undvika fel och brister, skada/lidande och risk för vårdskada 
Klagomål och synpunkter 
SOSFS 2011:9, 5kap.3§, 7kap.2§ p6, SOU 2015:4, SOU 2015:102 6 kap 

Blanketten ”Säg vad Du tycker” finns lätt tillgänglig för boende och närstående. Varje chef är 
ansvarig för hantering av synpunkter och klagomål i sin verksamhet. Synpunkter, klagomål och 
inkomna rapporter diskuteras i enhetens ledningsgrupp och ska behandlas på arbetsplatsträff, 
sektion- och förvaltningsledningsmöte. Sammanställning redovisas för omvårdnadsnämnden en 
gång per år. Inkomna ärenden från patientnämnden och IVO utreds och redovisas till 
omvårdnadsnämnden. 

I samverkan mellan hemsjukvården och primärvården har rutiner och arbetssätt reviderats utifrån 
enskilt klagomål från närstående. 

Interna avvikelser 
Under året 2017 har totalt 5282 avvikelser rapporterats varav 5014 analyserats inom omvårdnad 
(OMV)- och socialförvaltning (SOC). De registrerade händelserna har ökat med 4 % jämfört med år 
2016. Fördelningen av avvikelser mellan OMV och SOC var 4811 respektive 471. I analysdelen 
bedöms om händelsen avser hälso- och sjukvård eller socialtjänst, 3889 händelser har registrerats som 
hälso- och sjukvård, varav 3668 inom OMV och 221 inom SOC se diagram 1, 2 och 3. Det är en 
ökning av hälso- och sjukvård med 14%. 
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Diagram 1. Av 5082 registrerade avvikelser är 5014 – 81=4933 stycken analyserade. 

Diagram 2. Totalt 472 registrerade 

Socialförvaltningen har ökat antal registrerade avvikelser med 20 % och andelen som analyserats 
till hälso- och sjukvård med 100 stycken, dvs 100 %. 

Typ av händelser som ökat mest  sedan  2016  är  utförande  av  insatser,  annat,  läkemedel  och 
fallhändelser. 
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I avvikelsehanteringssystemet kan och ska alla medarbetare registrera avvikelser. Enhetschefer och 
legitimerade analyserar, anger orsak utifrån MTO (människa, teknik, organisation), bedömer 
allvarlighetsgrad och sannolikhet, anger åtgärder och följer upp avvikelserna. 103 händelser (39 % 
färre än 2015) som bedömts med hög allvarlighetsgrad har skickats på fördjupad utredning till MAS 
och MAR. Dessa har åtgärdats genom övergripande diskussioner, åtgärdsplaner och vårdplaneringar. 
Den som registrerat kan följa avvikelsen i hela processen. Verksamheten ska eftersträva att 
förbättringsarbetet med avvikelser i så stor utsträckning som möjligt sker multiprofessionellt under 
teamträffar. 

En bristande kunskap i metodik kring förbättringsarbete och system kräver mer utbildning på 
området. 

Under 2017 har utförande av insatser, läkemedel, tillsyn och annat ökat mest fall har ökat med 48 
stycken. 

12 stycken katastrofala och 91 stycken betydande 2017 

Diagram 3. Totalt 3238 analyserade 

Flest avvikelser avser fallskada, 61 %, där majoritet uppkommer oövervakat i samband med den 
enskildes egen förflyttning. Händelsen är komplex och det krävs ett strukturerat arbete för att 
analysera bakomliggande orsaker, sätta in och utföra åtgärder för att förhindra fall, se 
riskförebyggande och hälsofrämjande arbetssätt. Fall sker oftast i sovrummet (se diagram 5.) och 
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åtgärder som bör noteras är exempelvis vad som gjorts utifrån miljö, belysning, närhet till lysknappar 
och telefon. Individuell bedömning av exempelvis den enskildes vätske- och näringsintag, sömn, 
yrsel, balans och behov av toalettbesök och i förhållande till läkemedelsintag är ofta nödvändig men 
mer sällsynt. En vanlig åtgärd som finns noterad är larm och extra tillsyn vilket också kan behövas 
men större effekt har läkemedelsgenomgång, balans- och styrketräning samt mulitfaktoriella åtgärder 
enligt SBU rapport 2015. 

Diagram 5. Total 2919 analyserade fall 2017 

Liknande fördelning som föregående år. 
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Cirka 10 % på OMV och 13 % SOC, 470 stycken (532 inklusive socialförvaltningen) avvikelser gäller 
läkemedelshantering, läkemedelsavvikelser återfinns även under ”utförande av insats” och ”annat” 
vilket gör att bilden till viss del är missvisande och antalet kan vara det tredubbla. 20 % är registrerat 
som händelse vid överlämnande av läkemedel vilket är en minskning med 60 %. Det kan vara ett 
resultat av skärpt hantering och delegationsutbildningar, vilket bör följas upp under 2018 för att se 
om det är en bestående kvalitetsförbättring. 

I analysdelen anges 96 % av läkemedelsavvikelserna orsakas av människa och av dessa är 42 % av 
händelserna klassificerade som försumlighet. Av läkemedelsavvikelser som registrerats är 98 % 
skattade till riskvärde 1, viss risk/ konsekvens. Endast 7 stycken är skattade till riskvärde 2, allvarlig 
risk och 1 är skattade till 3, mycket allvarlig. 

I analysdelen har 45 % av avvikelser som gäller läkemedel, utförande av insats och annat 
dokumenterats bero på försumlighet hos den enskilde medarbetaren. Vid en så stor andel på 
verksamhetsnivå måste man på organisatorisk nivå titta på bakomliggande orsaker till detta. 
Bemanningssituation, kompetensnivå, stödsystem mm. 

Totalt 71% avslutades med att redan genomförda åtgärder är tillräckliga och behöver ej följas upp 
medan 10 % gick vidare till uppföljning i systemet. Resultatet visar att en relativt hög andel 
läkemedelsavvikelser handlar om att den enskilde inte fått sina läkemedel. 

En resursförstärkning av legitimerad personal kommer ske inom Socialförvaltningen vilket vi hoppas 
ska ha en positiv effekt på avvikelser som berör delegeringar av hälso- och sjukvård. 
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Om antalet registrerade avvikelser överensstämmer med antal faktiska händelser är svårt att veta. 
Antalet registreringar visar att fallskador och läkemedelshantering fortfarande är områden vi behöver 
göra förvaltnings- och huvudmansövergripande analyser på för att åtgärderna ska leda till bestående 
förbättringar. Vilket fortsatt ska prioriteras. 

Utifrån tidigare angivna behov av förbättringar och förtydligande i föreskrifter har åtgärder gjorts i 
avvikelsehanteringssystemet och kommer införas under 2018. 

 

Externa avvikelser – övergripande analys 
Sammanlagt 133 externa avvikelser har lämnats för gemensam utredning och planerade åtgärder över 
vårdgivargränserna mellan Falu kommun, och Landstinget Dalarna inom slutenvård, primärvård, 
apotekstjänst, sjukresa och LD-Hjälpmedel (se diagram 5.). Ett gemensamt verksamhetssystem för 
avvikelser mellan vårdgivarna används från och med sept-2016. 

De externa avvikelser som varit mest förekommande handlar om vård och behandling samt 
samverkan/ kommunikation. 

Slutsats: Avvikelserna har tydligt visat att organisation och arbetssätt försvårats genom att system 
och verksamhetsstöd missgynnar patientens flöde. Processer och arbetssätt stämmer inte överens. 
Journalsystem, avvikelsesystem är åtskilda och idag handlar mycket av arbetet om att flytta 
information mellan lagrum och tekniska systemstöd för att beskriva brister i samverkan. En 
prioriterad åtgärd är att säkerställa tillgången på rätt information för rätt åtgärd för att minska 
avvikelser. Med andra ord om kommunen och landstinget arbetade i gemensamma system skulle 
många brister överbryggas genom tillgång på information. 

Lex Maria, åtta ärenden är utredda enligt Lex Maria, varav ett ärende är anmält till IVO men 
återtaget och övergått till Lex Sarah i Kommunen och Lex Maria för Landstinget. 

Beslut från IVO om ärende i enskilt klagomål från 2016 har inkommit om rörande fördröjd vård och 
behandling. Avslutat med ställningstagande att hembesök borde utförts tidigare. 

 

Negativa händelser eller tillbud med medicintekniska produkter 
Till läkemedelsverket och leverantörer av hjälpmedel har inga anmälningar gjorts. 
Läkemedelsverket har aviserat krav på åtgärder för vissa rollatorer utifrån tidigare avvikelser. 

 

Vårdrelaterade infektioner 
Egenkontroll genom mätning av riskfaktorer för och antalet vårdrelaterade infektioner gjordes i 
november. Urininkontinens är den vanligaste förekommande riskfaktor för infektioner i vården och 
därefter kvarliggande urinkateter samt trycksår. Antibiotikabehandling för dessa infektioner är 75 % 
lägre vid årets mättillfälle. Vi har även ett lågt antal av övriga riskfaktorer registrerade. 

Diagram 6 och 7 visar riskfaktorer som registrerats i vård- och omsorgsboende och de faktiska 
infektioner som registrerats vid ett tillfälle under året. 
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Diagram 6. 

Mulitresistenta bakterier och följsamhet till hygienrutiner 
Antalet patienter som smittats av multiresistenta bakterier har ökat drastiskt de senare åren, visar 
statistik från Folkhälsomyndigheten. Ökningen har märkts av tydligt även i Västmanland, 2015 
rapporterades 60 fall, året därpå hade antalet ökat till 142 fall. Under 2017 rapporterades något färre, 
siffran landade slutligen på 121 fall av multiresistenta bakterier. Enligt en nyligen presenterad 
prognos tror Folkhälsomyndigheten att förekomsten av MRSA och ESBL kommer att dubbleras över 
en tioårsperiod och resultera i stora samhällsekonomiska kostnader. En av orsakerna är att det har 
forskats för lite på nya antibiotiska läkemedel i förhållande till hur behovet ser ut. 
Källa: Folkhälsomyndigheten. 
Viktigt i sammanhanget är att i verksamheterna poängtera följsamhet till hygienrutinerna, klädregler 
och  vilka  risker  bristande  rutiner  kan  medföra  kan  medföra. 

50 
0 

Riskfaktorer för vårdrelaterade infektioner i vård- och 
omsorgsboende 2017 

534 
387 

22 6 4 3 1 0 0 0 1 4 8 1 3 
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Diagram 7. 

I jämförelse med 2016 års siffror ser vi en ökning av förekomsten av urinvägsinfektioner då 2 fall nu 
6, influensafall då 4 nu 11 liksom förekomsten av MRSA då 0 nu 3, Clostridium då 0 nu 1 liksom 
ESBL-liknande bakterier då 2 nu 9 fall. Utifrån svårigheter att få i stånd korrekt inrapportering under 
hela året så är statistiken till viss del missvisande men bör ser som en indikator på att vi behöver 
arbeta med såväl kontroll som utbildning. 

Måluppfyllelse palliativ vård 
God palliativ vård innebär att den enskilde ska få avsluta livet värdigt utifrån 
människovärdesprincipens betydelse. 

Diagram 8 

Diagram 8 visar indikatorer för de nationella målen vid vård i livets slutskede vilket är markerat med 
en grön linje. De blå staplarna är vårt eget resultat under 2016, det vill säga vår måluppfyllelse i 
relation till de nationella målen. Genom förändringar i Palliativa registret så ser 
statistikredovisningen annorlunda ut i jämförelse med föregående år. 

Bilderna som följer nedan beskriver i stort att det är välkomnat med ett utvecklat arbetssätt inför 2018 
i och med arbetet med att synliggöra den palliativa patienten i och med NVP arbetet. 
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Samverkan för säkra och kvalitativa hälso- och sjukvårdsflöde 

Samverkan med den enskilde och närstående 
SFS 2014:821, SOSFS 2010:659, 3kap.4§ 

Myndigheten Vårdanalys påvisade i en rapport från 2014 resultat från en studie där patienter i 11 
länder har intervjuats om sina erfarenheter av kontakter med vården. Rapporten visar att svenska 
patienter i lägre utsträckning får den information de behöver för att fatta välgrundade beslut om sin 
egen vård. Verksamheterna i Falu kommuns registrering i palliativt register synliggör detsamma. 
Svensk hälso- och sjukvård har enligt utredningen inte lyckats skapa möjligheter för patienten att ta 
en aktiv roll i vårdmötet mot bakgrund av att fokus är riktat mot uppföljning av verksamhetsplaner 
som begränsats till strategiska mål, avgörande indikatorer, mått och resultatnivå. Mot bakgrund av 
detta behöver nämnden synliggöra kravet på utförarna, vårdgivarna att skapa ett arbetssätt som 
främjar samverkan och på så sätt säkerställa kvalitet och säkerhet där den enskilde patienten finns 
med i processen. IBIC är ett sätt men där samtliga åtaganden som huvudmannen har verkställs ur ett 
individbehov och där personcentrering ur en vårdfocus finns med dvs att det finns fullständiga 
vårdplaner där patientens vårdbehov finns beskrivna, riskbedömda och åtgärder planerade för. 

Lokal samverkan 
• Omvårdnadsförvaltningen har genom egenkontroll följt upp närvaron på teamträffar. Närvaro

av sjuksköterskor i hemsjukvården  behöver förbättras.
• Samverkansmöten sker mellan socialförvaltningens socialpsykiatri och 

omvårdnadsförvaltningens hälso- och sjukvårdsenhet.
• Samverkan har skett mellan omvårdnadsförvaltning och socialförvaltning om köp av hälso-

sjukvårdstjänster.
• Samverkan med socialförvaltningens omsorgsverksamheter utifrån IVO´s granskning och

uppföljning utifrån tidigare åtgärdsplan.
• Regelbundna samverkansmöten har startats upp mellan KommunRehabs och

Biståndsenhetens medarbetare.
• MAS, MAR och SAS samverkar genom veckomöten och upplever att det ger effektivare och

säkrare flöden för den enskilde.

Extern samverkan 
• Kommunen fortsätter att samverka via dels bakjoursträffar dels via samverkansträffar. På

landstinget Dalarnas bakjoursmöten genomförs gemensamma riskanalyser inför sommar- och
julledighet samt vid ökad belastning i verksamheterna.

• SAM-gruppen har haft möte var 6:e vecka, där har handlingsplan från tidigare
driftsgruppsmöten och samverkansfrågor hanterats.

• Instruktion ’Gemensamma ärenden’ har reviderats.
• Diskussioner kring bedömning av egenvård genererade en länsövergripande riktlinje. Arbete

med implementering och skapa medvetenhet är pågående. Spridning av kunskap om att
avvisera när egenvården inte fungerar genom särskild blankett ”avvisering om bristande
egenvård” är under implementering.
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• MAS-/MAR nätverket i Dalarna är styrgrupp för arbetet i Kommunalt kunskapscenter 
(KKHS) för nära samverkan med Högskolan och Region Dalarna. Forskning utgör en del i 
utveckling av evidensbaserad vård. 

• MAS-nätverket har i samverkan med Läkemedelskommittén i Dalarna reviderat ”Anvisningar 
för läkemedelshantering i Dalarna”. 

• Fortsatt arbete i den gemensamma hjälpmedelsnämnden, Hjälpmedel Dalarna, bestående av 
Landstinget och Dalarnas kommuner. Avtal finns och har utökats för; bastjänster, 
konsultation, försäljning, uthyrning och teknisk service på hjälpmedel som ägs av LD- 
Hjälpmedel samt utbildning och IT-stöd i hjälpmedelsfrågor. 

• Uppdatering och ny implementering av överenskommelsen om rehabilitering och hjälpmedel 
i Dalarna utifrån kommunalisering av hemsjukvården. 

• Några arbetsterapeuter och fysioterapeuter har auskultera över vårdgivargränser. 
• Samverkan över vårdgivargränser vid händelseanalys och SIP med patentens flöde i fokus. 
• Information och diskussion kring delegering, egenvård och SIP i många olika 

samverkansforum till exempel med arbetsgivare för personlig assistans. 
• Arbetet med samverkan kring trygg och säker utskrivning har skett under 2017. Diskussioner 

om behov av förändrade arbetssätt och strategier för ett förändrat flöde från slutenvården har 
också ställt frågor inåt i verksamheten kring ansvarsförhållanden och samordning. 
 

Hälsofrämjande samt skade- och riskförebyggande arbetssätt 
Det förebyggande arbetet fortsätter likt tidigare år genom riskbedömningar, nationella 
kvalitetsregister, egenkontroll av skydd- och begränsningsåtgärder, rutiner för teamsamverkan, tidiga 
insatser, strukturerad avvikelsehantering och genom individuell nutritionsbehandling samt genom 
arbetssättet ”rehabilitering i hemmet”. 

 

Egenkontroller har utförts i form av 
• Uppföljning av måltidsordning genom mätning av dygnsfastan 
• I samverkan med Räddningstjänsten Dala Mitt, Brandskyddsföreningen i Dalarna och 

Kommunala Pensionärsrådet har en gemensam checklista lämnats till äldre medborgare i 
kommunen. Syfte är att öka säkerhet i hemmiljö genom tips och råd utifrån fall- och 
brandskydd. I oktober hade 4500 checklistor lämnats ut och svar på frågorna hade inkommit 
från 33 %. 

• Skydd- och begränsningsåtgärder har rapporterats från alla vård- och omsorgsboenden, 
korttidsenheten och en hemtjänstgrupp inom OMV. Den vanligaste insatta åtgärden utgjorde 
rörelselarm (mer än 50 %) och sedan kodade lås till enheten eller avdelning/plan följt av larm 
på boendens egen dörr. 

• Inom socialförvaltningen har enheterna rapporterat att ingen förekomst av skydd- och 
begränsningsåtgärder använts. 

 

Riskbedömningar och kvalitetsregister 
Riskbedömningar är en del av ett förebyggande arbetssätt som bygger på att tidigt erbjuda riktade 
preventiva insatser för att förhindra onödiga vårdskador. Inom vård- och omsorgsboende samt 
korttidsenhet genomförs riskbedömningar med validerade instrument två gånger årligen för att 
upptäcka risk för ohälsa i munnen, undernäring, fall samt trycksår. Den enskilde erbjuds även 
registrering i kvalitetsregistret Senior alert. Statistik över registreringar i Senior alert 2017 för vård- 
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och omsorgsboenden samt korttidsenheter: 348 riskbedömningar (varav 315 med risk), 269 planerade 
åtgärder samt 167 uppföljningar. 

Sedan gränssnittet i Senior alert byttes (under 2016) är det dessvärre inte möjligt att exportera utdata 
till Excel. 

 

Individuell nutritionsbehandling 
Enligt rutin ska förvaltningens dietist kontaktas för de individer som kategoriseras som undernärda 
med instrumentet SF-MNA (Short Form Mini Nutritional Assessment), som ingår i Senior alert, samt 
för de som har behov av sjukdomsspecifika kosttillägg. 

Dietisten kan även konsulteras vid annan nutritionsrelaterad problematik, t.ex. enteral 
nutritionsbehandling, dysfagi eller vid behov av allergi- eller specialkost. 

 
Rehabilitering i hemmet 
Kommunrehabs hemsjukvård har antagit rehabilitering i hemmet som sitt arbetssätt och planerar 
fortsätta utveckla konceptet. 

Utbildning för nyanställd omvårdnadspersonal är planerad som obligatorisk i utbildningskatalogen 
men har inte kunnat erbjudas p.g.a. personalbrist. Uppföljning av tidigare utbildningsinsats till 
hemtjänstgrupperna har påbörjats och kommer fortsätta under 2018. Konceptet planeras spridas under 
temaåret 2018. Informationsbroschyr ”rehabiliterande förhållningssätt” till kommuninvånare har 
färdigställts under 2017. Rutinen har uppdaterats. 

 
 
Resultatdiskussion 
I sjätte kapitlet i patientsäkerhetslagen återfinns hälso- och sjukvårdspersonalens skyldigheter. Bland 
annat att personalen är skyldig att bidra till en hög patientsäkerhet. I detta ingår även en 
rapporteringsskyldighet gällande risker för vårdskador och händelser som medfört eller hade kunnat 
medföra en vårdskada. Vårdgivare ska upprätthålla god och säker vård i sin verksamhet. För att detta 
ska vara möjligt krävs bland annat att huvudmannen liksom vårdgivaren känner till det regelverk som 
gäller för verksamheten. Regelverket för patientsäkerhet i Sverige är omfattande. Förutom ett flertal 
lagar finns närmare tvåhundra föreskrifter och allmänna råd från statliga myndigheter som rör hälso- 
och sjukvård. Vårdgivaren ska se till att bestämmelserna i lagar, förordningar, föreskrifter och 
allmänna råd följs i verksamheten. Viktigt att komma ihåg är också att regelverket förändras över 
tid, nya författningar tillkommer och gamla upphävs. 

Det är vårdgivaren som ska säkerställa att personalen arbetar enligt verksamhetens processer och 
rutiner. En av de bärande tankarna bakom patientsäkerhetslagen är att balansera system- och 
individperspektiven. Förutom att vårdgivaren har det övergripande ansvaret för helheten och 
organisationen av vården har hälso- och sjukvårdspersonalen ett eget yrkesansvar 

Många åtgärder för att förbättra vården pågår och genomgående har fokus under året legat på att 
samverka över vårdgivargränserna och för att minska interna ”organisatoriska mellanrum” 

Avvikelserna har tydligt visat på ytterligare behov av samverkan mot bakgrund av effekten av 
befintliga styrsystem, vilket också betyder att ökade resurser inte alltid gynnar patientens flöden. Inför 
år 2016 var målsättningen att övergripande mål och strategier beträffade hälso- och sjukvård och 
rehabilitering bör inriktas på resurseffektivitet och därmed ha en mera direkt och synlig koppling till 
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en ordnad helhet för patienten. Det arbetet är inte färdigställt utan en pågående process som också 
utmanas av ett förändrat arbetssätt vid vårdens övergångar. 

Klagomålsutredningens slutbetänkande visar att patientens, ofta svaga, ställning inte bara beror på 
ansvars- och resursfördelning, utan i hög grad på kultur och värderingar. Mot bakgrund av detta kunde 
hantering och utredning av avvikelser, händelser, klagomål och synpunkter i ökad omfattning utgå 
från patientens perspektiv. Upplevelsen och resultatet för patienten behöver få större betydelse. 

Vårdgivaren får inte nöja sig med att förklara att ett agerande varit medicinskt försvarbart om 
patienten trots detta upplevt händelsen som starkt negativ. Det innebär bland annat att vårdgivaren 
måste ha fokus på att patienten förstår en förklaring av ett händelseförlopp. Detsamma gäller om 
vårdgivarens insatser inte hängde ihop med insatser från andra vårdgivare eller stödfunktioner.  

Mot bakgrund av detta har samverkan ytterligare intensifierats i form av tidigare nämnda åtgärder 
som befintlig samverkansgrupp där primärvården och kommun tydligare har fokuserat på samverkan 
med patientens flöde i fokus. Detta har gett resultat i form av tydliggörande i avtal beträffande; 
läkarmedverkan inom LSS och Socialpsykiatrin, extern samverkan i form av rutin som beskriver 
arbetssätt vid gemensamma ärenden mellan primärvården och hemsjukvården, samverkansmöten 
med primärvården och hemsjukvården, samverkan gällande befintliga avtal och ansvarsfrågor, 
gemensamma analyser av händelser, samverkan med teamträffars betydelse i fokus samt reviderad 
överenskommelse om rehabilitering, habilitering och hjälpmedel som utgår från patienten/brukarens 
behov i olika skeden i vårdkedjan. 

Övertygelser att den enskilde och anhöriga kan och ska medverka i sin egen vård måste genomsyra 
verksamheten än mer. 

Ett rehabiliterande förhållningssätt börjar med att bedöma den enskildes egenförmåga utifrån 
riskbedömning och analys av legitimerad personal. Det är lika viktigt i vår organisation att den 
enskilde kan ta del av den information som finns. 

 
 
Övergripande mål och strategier för år 2018 
Inför år 2018 ska övergripande mål och strategier beträffade hälso- och sjukvård och rehabilitering 
fortsätta att inriktas på effektiva flöden och därmed ha en mera direkt och synlig koppling till en 
ordnad helhet där delarna utgörs av nivåerna; styrsystem, verksamhetsstöd, organisation och 
arbetssätt (S 2013:14). 

Detta ska ske genom att säkerställa verkställighet för HSL. 

Hur aktualiseras ett hälso- och sjukvårdsansvar, vilken yrkeskategori ska göra bedömningen?  

2009:6 tydliggör när en hälso- och sjukvårdsansvar kan utföras som egenvård. Planeringen av 
vården ska ske med utgångspunkt i den enskildes behov och inte med utgångspunkt i vilka behov 
som existerar enligt vårdgivarens gränsdragning och struktur. 

Temaår för 2018 är fortsatt rehabiliterande förhållningssätt, det vill säga att stärka individens resurser 
och funktioner för att bibehålla och öka livskvalitet. Förvaltningen behöver än mer tydliggöra och 
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väva ihop de olika delarna; rehabilitering i hemmet, personcentrerad vård, IBIC samt värdegrunden i 
den enskildes plan. Utveckling av teamsamarbete är ett krav och grunden för personalens arbetssätt 
ska vara ett rehabiliterande förhållningssätt och bidra till oberoende och delaktighet för den enskilde. 

• Genomförandeplanen som ska spegla det bedömda behovet utifrån den enskildes egna 
funktionsförmåga, vad är egenvård och vad är hälso- och sjukvård, ska vara tillgänglig för både 
HSL och SoL-personal för att öka förståelsen för att sätta individens behov i centrum och 
också ge förutsättningar för personcentrerad vård och teamarbete. 

• Varje vårdplan ska föregås av en vård och omsorgsplanering där egenförmågan bedömts av 
legitimerad personal och där beslut om åtgärder är hälso- och sjukvård, egenansvar som utförs 
av den enskilde eller genom handräckning ska fattas i samverkan med den det berör. 

• Varje vårdtagare ska ha en aktuell vårdplan som speglar den multisjuklighet och behov som 
föreligger samt den enskildes mål med de åtgärder som ska vidtas. 

• Synliggöra verkställighet HSL i verksamhetens olika processer. 
• Implementering av nationell vårdplan i palliativvård (NVP). Arbetsgrupp finns och utbildning 

är planerat för året. 
• Säkerställa följsamhet till hygienriktlinjer genom uppföljning 
• Utveckla interna processer för säkrare övergångar och flöde för den enskilde, gällande 

exempelvis vårdplaneringar, trygghemgång, vårdplaner och teamträffar. 
• GDPR-arbetet under 2018 
• Fortsatt implementering och interna rutiner för samverkan kring in och utskrivning i 

slutenvården. 
• Upprätta en förvaltningsövergripande instruktion för att förhindra fall och fallskador utifrån 

den enskilde. 
• Förebygga skada och lidande genom att införa arbetssätt med systematiska riskbedömningar 

i hemsjukvården. From 2018 är det beslutat att riskbedömning ska göras 1 gång/år samt vid 
behov, i förhoppning att fokus flyttas fram till att jobba mer med att följa upp åtgärderna. 

Genom en organisation och arbetssätt som utgår från den enskildes funktionsförmåga och behov 
samt genom att motivera den enskilde till aktivitet och delaktighet kan vi bidra till att främja 
naturliga tillfällen för socialt umgänge, fysisk aktivitet och medverkan i samhället vilket är ett 
resurseffektivt sätt att främja och bevara hälsa. 

 
Omvärld och påverkan på verksamheterna 

Nya regler för hur patienter och närstående ska göra för att lämna klagomål eller synpunkter på 
vården börjar gälla. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kommer även i fortsättningen utreda 
fall som rör vårdskador, men en stor del av klagomålshanteringen ska flyttas till vårdgivarna. 
Socialstyrelsen har fått i uppdrag att genomföra insatser för att stödja införandet av det nya 
klagomålssystemet. 
Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 
Trädde i kraft I:2018-01-02/ För patienter som vårdas i sluten psykiatrisk vård ska fram till och med 
den 31 december 2018 kommunens betalningsansvar enligt 5 kap. 4 § inträda först 30 dagar efter 
det att en underrättelse enligt 3 kap. 1 § har skickats, om inte kommunen och landstinget i enlighet 
med 4 kap. 5 § har kommit överens om annat. Lag (2017:1130). 

 
Lagen syftar till att främja en god vård och en socialtjänst av god kvalitet för enskilda som efter 
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utskrivning från sluten vård behöver insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- 
och sjukvården eller den landstingsfinansierade öppna vården. I detta syfte ska lagen särskilt främja 
att en patient med behov av insatser skrivs ut från den slutna vården så snart som möjligt efter det 
att den behandlande läkaren bedömt att patienten är utskrivningsklar. 
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Ord- och begreppsdefinitioner 
Vårdskada: lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som 
hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt 
med hälso- och sjukvården. 

Allvarlig vårdskada: Vårdskada som är bestående och inte ringa, eller har lett till att 
patienten fått ett väsentligt ökat vårdbehov eller avlidit. 

Avvikelse: samlingsterm för negativ händelse och tillbud. 

Avvikelsehantering; rutiner för att identifiera, dokumentera och rapportera negativa 
händelser och tillbud samt för att fastställa och åtgärda orsaker, utvärdera åtgärdernas 
effekt och sammanställa och återföra erfarenheterna. 

Patientsäkerhet: Skydd mot vårdskada. 

Senior  Alert:  kvalitetsregister  som  synliggör  viktiga  fokusområden.  Målet  är 
att  utveckla förebyggande arbetssätt. 

Svenska Palliativregistret: ett nationellt kvalitetsregister där vårdgivare registrerar hur 
vården av en person i livets slutskede varit. Syftet är att förbättra vården i livets slut 
oberoende av diagnos och vem som utför vården. 

Referenser 
Diskussions-PM från utredningen En nationell samordnare för effektivare 
resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården (S 2013:14) 

Sedd, hörd och respekterad, ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och 

sjukvården SOU 2015:4 Effektiv vård SOU 2016:2 

Fråga patienten Nya perspektiv i klagomål och tillsyn SOU 2015:102 

Hälso- och sjukvårdslagen SFS 2017:30 

Karlsson, M. Patientsäkerhet Teori & Praktik. ’Människan som resurs’.  KTH, 

2015. Patientlag SFS 2014:821. 

PSL -Patientsäkerhetslag (2010:659) PDL - 

Patientdatalag (2008:355)  

PDSA Nolan & Demings 

OSL - Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

SoL - Socialtjänstlag (2001:453) 

TL Tandvårdslag (1985:12) 
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