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Sammanfattning
För att främja arbetet med kvalitet och patientsäkerhet finns författningskrav på att vårdgivaren och den 
som bedriver socialtjänst ska ha ett ledningssystem samt arbeta systematiskt med patientsäkerhet och 
kvalitetsarbete.

I kvalitet- och patientsäkerhetsberättelsen för 2020 redovisas omvårdnadsförvaltningens strategier, mål 
och resultat av arbetet med att förbättra såväl kvalitet som patientsäkerhet. Innehållet ger svar på hur det 
systematiska och fortlöpande kvalitetsarbetet bedrivits under året, vilka åtgärder som vidtagits samt vilka 
resultat som uppnåtts. 

Patientsäkerhetsarbetet rör både omvårdnadsförvaltningen och tidigare socialförvaltningen. De delar som 
rör kvalitetsarbete utifrån socialtjänst beskriver omvårdnadsförvaltningens aktiviteter under året som 
gått. 

År 2020 har präglats av ett ständigt kvalitetsarbete gällande pandemin Covid-19 och andra kvalitets- och 
utvecklingsarbeten har i stor utsträckning fått stå tillbaka. Restriktioner kring att mötas fysiskt har 
påverkat möjlighet att hålla teamträffar, utbildningar, ombudsträffar och liknande. Samtidigt upplevs den 
ökade frekvensen av digitala möten, och därmed mer lättillgängliga möten, bidragit till en snabbare 
informationsspridning och förbättrad samverkan. Fokus på hygien har även inneburit minskad 
smittspridning av andra sjukdomar.
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Bakgrund Kvalitet- och patientsäkerhetsberättelse
Enligt Patientsäkerhetslagen (PSL) ska vårdgivare som bedriver verksamhet enligt Hälso- och 
sjukvårdslagen (HSL) årligen, och senast 1 mars, upprätta en så kallad patientsäkerhetsberättelse. I 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete framgår 
att en sammanhållen kvalitetsberättelse bör upprättas. 

Omvårdnadsnämnden fullgör uppgifter enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). 
Nämnden har ett övergripande ansvar för att det finns ett kvalitetsledningssystem för att systematiskt och 
fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten. Nämnden fastställer kvalitetskriterier och 
övergripande mål för verksamheten. Omvårdnadsnämnden har även antagit en kvalitetsplan som gäller 
från 2018 till 2030. Planen beskriver långsiktiga insatser inom strategiskt viktiga områden för att säkra 
utvecklingen av god kvalitet i den framtida äldreomsorgen. 

Uppföljning av nämndens mål och strategier sker genom årlig kvalitetsberättelse respektive 
patientsäkerhetsberättelse. Då patientsäkerheten är en central aspekt av kvaliteten på de tjänster som 
den kommunala vården och omsorgen tillhandahåller har omvårdnadsförvaltningen beslutat att upprätta 
kvalitets- och patientsäkerhetsberättelserna i ett och samma dokument. Patientsäkerhetsarbetet är en 
del av kvalitetsarbetet, och kvaliteten är en del av patientsäkerheten – de hör ihop1. När det gäller 
patientsäkerhetsberättelsen ingår även den hälso- och sjukvård som bedrivs inom socialförvaltningens 
verksamheter. 

För att uppnå god kvalitet krävs att vården och omsorgen ges utifrån individens specifika behov och 
förutsättningar. Individanpassad vård och omsorg innefattar bland annat helhetssyn, samordning, 
självbestämmande, delaktighet, frivillighet och integritet. Hög kvalitet innebär att enskilda får en god och 
säker vård och omsorg samt en rättssäker myndighetsutövning. 

Det finns krav och råd rörande innehållet i en kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse. 

Det ska framgå:

 hur patientsäkerheten och kvaliteten genom egenkontroll har följts upp och utvärderats 
 hur ansvaret rörande kvalitets- och patientsäkerhetsfrågor har varit organisatoriskt fördelat
 hur patientsäkerhetsarbetet och arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra 

verksamhetens kvalitet har bedrivits under föregående kalenderår
 vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten och för att säkra verksamhetens 

kvalitet
 hur samverkan har möjliggjorts för att förebygga att patienter drabbas av vårdskada
 hur risker har hanterats
 hur rapporter från personalen rörande patientsäkerhet och kvalitet har hanterats 
 hur inkomna klagomål och synpunkter som har betydelse för patientsäkerheten och kvaliteten 

har hanterats
 hur många händelser som har föranlett fördjupad utredning och hur många vårdskador som har 

bedömts som allvarliga 
 vilka resultat som har uppnåtts

1 Socialstyrelsen, Kvalitet och patientsäkerhet, 2020
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Omvårdnadsnämndens övergripande mål och strategier
Omvårdnadsnämndens övergripande mål och strategier framgår i nämndens verksamhetsplan respektive 
kvalitetsplan.

Mål enligt verksamhetsplan

1. Biståndsbedömning och vård och omsorg görs med individens behov i centrum och utförs med 
ett personcentrerat och rehabiliterande/funktionsbevarande arbetssätt och i övrigt med 
förhållningssätt utifrån omvårdnadsnämndens gemensamma värdegrund. 

2. Äldre personer i Falun har tillgång till vård- och omsorgsboende samt öppna och förebyggande 
insatser i verksamheterna.

3. Omvårdnadsförvaltningen ska ha en strategi för införande av ny teknik som bygger på Falu 
kommuns gemensamma strategi.

4. Omvårdnadsförvaltningen har kunskap om kommande kompetensförsörjningsbehov 

Fokusområden enligt kvalitetsplan

 Trygghet för den äldre och anhöriga 
 Respektfullt bemötande 
 Delaktighet i beslut 
 Samverkan mellan olika vårdgivare
 God och näringsriktig mat
 Förebyggande och rehabiliterande insatser
 Tryggad personalförsörjning 
 Rättssäker biståndsbedömning
 Användning av välfärdsteknologi

Mål för patientsäkerhet

Vårdgivaren, nämnden, har för 2020 antagit nedanstående mål för patientens rättssäkerhet.

 100% ska ha en bedömning om egenvård
 100% ska ha en relevant omvårdnadsdokumentation/vårdplan
 Egenkontroller av patientsäkerhet enligt planering ska genomföras till 100% 
 100% ska ha en risk- och preventionsbedömning gjord i samband med inflytt och över tid.
 Läkemedelsavvikelser ska minska med 50%
 Fallhändelser ska minska med 30% 
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Organisation och ansvar
Nedan beskrivs roller och ansvarsfördelning för planering, ledning och uppföljning av kvalitet och 
patientsäkerhetsarbetet inom Omvårdnadsnämndens ansvarsområde

Omvårdnadsnämnden 
Omvårdnadsnämnden är vårdgivare och bedriver socialtjänst. Nämnden ska planera, leda och kontrollera 
verksamheten. Nämnden ska fastställa övergripande mål för det systematiska kvalitetsarbetet, 
kontinuerligt följa upp och utvärdera målen.

Omvårdnadschef 
Omvårdnadschefen fastställer riktlinjer och rutiner kopplade till mål och krav som lagstiftningen och 
omvårdnadsnämnden ställt upp. Förvaltningsledningen ska ha en god insyn och informeras i det 
kvalitetsarbete som bedrivs. 

Verksamhetschef för hälso- och sjukvård
Verksamhetschefen för HSL ansvarar för att tillhandahållna tjänster uppfyller de målsättningar och krav 
som ställts upp av omvårdnadsnämnden, lagstiftning och föreskrifter i den verksamhet som en kommun 
bedriver enligt § 18 och 18a i HSL.

Enhetschef
Enhetschef ansvarar för att de tillhandahållna tjänsterna uppfyller de målsättningar och de 
kvalitetskriterier som ställts upp av omvårdnadsnämnd, lagstiftning och föreskrifter. Enhetschef har 
ansvar för att det systematiska kvalitetsarbetet integreras i den dagliga verksamheten, dvs planera, leda, 
kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten kontinuerligt. Ansvarar för egenkontroller 
och analyser på enhetsnivå och att riktlinjer och rutiner är väl kända i verksamheten.

Medarbetare
Var och en som fullgör uppgifter inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst ska medverka till att den 
verksamhet som bedrivs och de insatser som genomförs är av god kvalitet. Hälso- och sjukvårdspersonal 
ansvarar för att arbeta enligt vetenskap och beprövad erfarenhet samt att inom ramen för verksamhetens 
ledningssystem medverka i det systematiska kvalitetsarbetet för att bidra till att hög patientsäkerhet 
upprätthålls. 

All personal ska rapportera risker för vårdskada samt händelser som har medfört eller hade kunnat 
medföra vårdskada. All personal ansvarar också för att bidra till analys och förebyggande av vårdskada 
samt vara väl insatt i verksamhetens mål, värderingar och resultat. All personal som fullgör uppgifter inom 
socialtjänsten ska rapportera om han eller hon uppmärksammar eller får kännedom om ett 
missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande, som rör den som får, eller kan komma i fråga 
för, insatser inom verksamheten.

Socialt ansvarig samordnare (SAS) 
SAS har det övergripande ansvaret för att god kvalitet och en rättssäker myndighetsprocess upprätthålls 
inom omvårdnadsnämndens verksamhetsområden vad gäller det sociala området.

Medicinskt ansvariga (MAS/MAR)
MAS och, i tillämplig omfattning MAR, ansvarar för att:

 patienten får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet
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 patienten får den hälso- och sjukvård som en läkare förordnat om
 journaler förs i den omfattning som föreskrivs i patientdatalagen
 beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med patientsäkerheten
 det finns ändamålsenliga och väl fungerande rutiner för läkemedelshantering, rapportering enligt 

patientsäkerhetslagen samt att kontakta läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal vid 
behov.

Kvalitetsstyrning
Förbättringshjulet är ett enkelt och bra sätt att illustrera hur kvalitetsarbete bör gå till. När man planerat 
och genomfört insatser utvärderar man resultatet och fortsätter förbättringsarbetet i ett ständigt rullande 
hjul. Kilen påvisar vikten av att säkra det nya arbetssättet så att man inte faller tillbaka i gamla hjulspår. 

Omvårdnadsförvaltningen arbetar i stora delar så men behöver fortlöpande utveckla systematik och 
dokumentation gällande analys och förbättringsarbete.

Ledningssystem för kvalitet
Ledningssystem för kvalitet är en beskrivning för hur vi styr, utvecklar och dokumenterar kvaliteten i 
verksamheten samt vad, hur och när uppföljning och utvärdering ska göras. Det är ett flexibelt system 
som innebär att det utvecklas och förändras när det krävs t.ex. vid ny lagstiftning, nya uppdrag och 
uppgifter, reviderade rutiner och instruktioner m.m. 
Kvalitets- och utvecklingsenheten förvaltar Ledningssystem för kvalitet. Till sin hjälp har enheten ett 
kvalitetsråd bestående av medarbetare från verksamheten

Rutiner, instruktioner och övriga dokument som har passerat Kvalitetsrådet under 2020
 Rutin inklusive instruktion för dubbelbemanning inom hemtjänsten.  Samt ansökan om ersättning 

för dubbelbemanning och Riskbedömningsblankett av arbetsmiljö.  
 Arbetsdokument: “Frågor till lasarett/avdelning angående ny kund och hemgång”. (Det är ett 

frågebatteri som gruppledare i hemtjänsten ska fråga slutenvården om innan hemgång.)
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 Avvikelseprocessen HSL
 Instruktion för stick-och skärskador och blodstänk  
 Instruktion för hantering av stickande, skärande och smittförande avfall  
 Rutin för samordning gällande flytt till vård- och omsorgsboende från ordinärt boende 
 Rutin för biståndshandläggning enligt SoL

Patientsäkerhets- och kvalitetsarbetet i samband med 
covid-19

År 2020 har präglats av ett ständigt patientsäkerhets- och kvalitetsarbete gällande pandemin Covid-19. 
Utifrån de olika direktiv som kommit från regering och myndigheter har instruktioner tagits fram och 
reviderats kontinuerligt samt informerats ut till berörda verksamheter.

För att hantera flödet av ny information inrättades från mitten av mars 2020 ett teamsmöte en gång per 
vecka där personal från dåvarande socialförvaltningen, omvårdnadsförvaltningen samt privata aktörer 
inom vård- och omsorgsboende, ordinärt boende och personlig assistans kan delta och få aktuell 
information. Vidare lanserades en app i mobilen under april 2020 för att tillgängliggöra information, 
rutiner och instruktioner för alla medarbetare i deras dagliga arbete.

Nya och uppdaterade instruktioner har kontinuerligt tagits fram av MAS (ordinarie och tillförordnad) och 
SAS tillsammans med verksamhetschef för HSL och publiceras i ledningssystem för kvalitet samt i appen 
”Vård och omsorg i Falu kommun”. För stöd i frågor kopplat till bemanning och pandemin har 
sektionschefer, enhetschefer samt verksamhetschef HSL, MAS, MAR och enhetschef KoU under perioder 
haft särskild beredskap.

För att observera och informera om hygienrutiner och covid-19 har MAS, hygiensjuksköterska från 
smittskyddsenheten och hemsjukvårdens nätverksansvariga för hygien genomfört flertal enhetsbesök. 
MAS och verksamhetschef har genomfört stort antal stödsamtal kopplade till pandemin. Under våren 
öppnades ett MAS-nummer som alltid är bemannat med kompetens som kan svara på frågor.

Flertal samverkansmöten i olika konstellationer har regelbundet genomförts för information och 
avstämning, bland annat: 

 Samverkansmöte med Länsstyrelsen, chefsläkare för primärvård, kommunens tjänsteman i 
beredskap, länets MAS/MAR/VC HSL samt smittskyddsläkare och sjuksköterska - varje vecka

 Pulsmöte (kommunövergripande) med representant från samtliga förvaltningar i Falu kommun 
tillsammans med kommunens tjänsteman i beredskap - flera gånger per vecka

 Avstämningsmöte med primärvårdens verksamhetschefer och primärvårdschef - varje vecka
 Avstämningsmöte på förvaltningen med representanter för hälso- och sjukvård och socialtjänst 

(MAS, MAR, VC HSL, SAS, enhetschef KoU) – dagligen vid behov
 Pulsmöte (omvårdnadsförvaltning) tre gånger per vecka under vår och sommar, från hösten en 

gång per vecka
 Förvaltningsledningsgruppsmöten varje vecka
 MAS och SAS har kontinuerligt och vid behov deltagit på sektionsledningar för att informera och 

svara på frågor utifrån pandemin

Varje vecka har en lägesrapport från ledningen rapporterats till Socialstyrelsen.
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Förändrad verksamhet på grund av Covid -19
Pandemin har påverkat all verksamhet i förvaltningen och det har varit ett ansträngt läge på de flesta 
enheter och i alla sektioner. På grund av pandemin fick flera verksamheter ställa om och prioritera 
annorlunda. 

Det har pågått ett omfattande arbete med att få tag på personal till våra verksamheter. Verksamheten har 
varit ansträngd med sjukfrånvaro hos ordinarie personal vid samtidigt inflöde av vikarier, där många 
rekryterats utan adekvat utbildning och erfarenhet. Verksamheternas hårda arbete under pandemin har 
lett till att förvaltningen ändå klarat sitt kärnuppdrag. 

Korttidsenheten Lunden förbereddes under mars månad för att kunna ta emot utökat antal personer för 
korttidsvård. För att få tillgång till fler platser erbjöds de permanent boende på Lunden att vistas på ett 
hotell där förvaltningen tillfälligt drev verksamhet under april till mitten av juni. 

Relativt omgående vid konstaterad pandemi infördes restriktioner för besök på vård- och omsorgsboende 
som följdes av ett besöksförbud utfärdat av regeringen. Under sommaren ordnade verksamheterna med 
möjligheter till att mötas utomhus. Till hösten hävdes besöksförbudet och nu är besök tillåtna med 
rekommendationer gällande bokning, hygien och så vidare. 

Inflytt till vård- och omsorgsboende har gjorts under hela pandemin, men instruktioner om hur har 
varierat. Inledningsvis gällde isolering första tiden för nyinflyttade, men sedan möjlighet till provtagning 
kom har det tillämpats innan inflytt.

Dagverksamhet bedömdes vara en verksamhet med hög risk för smitta, dels i och med att personer från 
olika geografiska områden träffas, dels på grund av transport till och från dagverksamheten. Utifrån 
denna bedömning stängdes dagverksamheterna i mars månad och började successivt öppnas igen efter 
sommaren. Även växelvården bedömdes som hög risk utifrån smitta och begränsades först helt under 
mars månad, men har erbjudits från och med april med vissa restriktioner. I och med att insatser som 
dagverksamhet och växelvård många gånger innebär ett indirekt stöd till anhörigvårdare har 
biståndsenheten haft i uppdrag att ha kontinuerlig kontakt i dessa ärenden för att vid behov kunna sätta 
in kompenserande insatser. Trots kompenserande insatser har många anhörigvårdare varit hårt belastade 
under pandemin. Fler ansökningar om vård- och omsorgsboende har inkommit just av anledning att 
anhörigvårdare inte längre mäktar med hemsituationen.

I och med förändrad verksamhet har större antal beslut, om exempelvis dagverksamhet, inte kunnat 
verkställas. Något avsteg från kommunernas skyldighet att rapportera ej verkställda beslut har inte 
utfärdats och rapportering har skett enligt gällande ordning.

Öppna verksamheter som Träffpunkter har varit helt inställda på grund av pandemin och kommunfixarens 
uppdrag omvandlades under en period till att istället hjälpa målgruppen med hemhandling och 
apoteksärenden.

Som stöd för att bemöta ängslan och oro hos äldre medborgare upprättades en stödtelefon som 
bemannades av anhörigkurator och andra medarbetare på kvalitet- och utvecklingsenheten. Ett fåtal 
stödsamtal genomfördes.
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Förvaltningens aktiviteter och resultat utifrån 
verksamhetsplan och kvalitetsplan

Verksamhetsplan mål 1: 
Biståndsbedömning och vård och omsorg görs med individens behov i centrum och utförs med ett 
personcentrerat och rehabiliterande/funktionsbevarande arbetssätt och i övrigt med förhållningssätt 
utifrån omvårdnadsnämndens gemensamma värdegrund. 

Fokusområde enligt kvalitetsplan: Förebyggande och rehabiliterande insatser, Rättssäker 
biståndsbedömning, Delaktighet i beslut

Arbetssättet Individens behov i centrum 
Implementering av arbetssättet Individens behov i centrum fortsätter och sedan februari 2020 görs 
samtliga utredningar av biståndshandläggare utifrån processen för arbetssättet. Därefter kom pandemin 
och fortsatt utvecklingsarbete fick stå tillbaka. Nu när processen fungerar i verksamhetssystemet, och alla 
utredningar görs i enlighet med den, finns behov att fokusera på det grundläggande och 
funktionsbevarande i arbetssättet. Det gäller för både handläggare och utförare. Arbetet med det 
kommer återupptas så snart möjlighet finns i förhållande till prioritering utifrån pandemiarbetet. 

Tanken med arbetsmetoden är att, när handläggare och utförare använder samma synsätt och språk i 
utredning, planering, genomförande av insatser och uppföljning, blir det mer likvärdigt och rättssäkert för 
individen. När behov och mål är tydligt beskrivna finns förutsättningar att välja arbetssätt och metoder 
utifrån individens situation så att individen får möjlighet att stärka sina egna resurser. När information 
dokumenteras strukturerat blir det möjligt att följa upp individens resultat och värdera hur arbetssätt och 
metoder har fungerat. Strukturerad dokumentation kan också sammanställas och ge underlag för 
kvalitetsförbättringar och verksamhetsutveckling.

Fokusområde enligt kvalitetsplan: Trygghet för den äldre/enskilde och anhöriga, Respektfullt bemötande, 
Samverkan mellan olika vårdgivare

Stödteam inom demensomsorg
I utredning, planering och utformning av olika vård- och omsorgsinsatser vid demenssjukdom behövs det 
som regel bedömningar och åtgärder från flera olika yrkesgrupper. Ett multiprofessionellt och 
teambaserat arbetssätt som innehåller professioner från hälso- och sjukvården och socialtjänsten bidrar 
tillsammans till ett helhetsperspektiv i den vård och omsorg som erbjuds. Omvårdnadsförvaltningen har 
därför inrättat ett stödteam för personer med demensproblematik. 

Syftet med teamet är att bidra till att:

 personer med demenssjukdom och deras anhöriga erbjuds information, stöd och vägledning 
inom demensområdet, 

 personal inom omvårdnadsförvaltningen erbjuds information, stöd och handledning i 
individärenden gällande personer med demenssjukdom,

 frågor gällande anhörigstöd och myndighetsutövning besvaras. 

Under början av 2020 reducerades teamet från 5 till 4 personer då en Silviasyster valde att avsluta sin 
medverkan. På grund av omständigheter kopplat till pandemin har det varit svårt för teamet att arbeta 
strukturerat. Bland annat har medverkan från sjuksköterska varit svår att förutse, då arbete på ordinarie 
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arbetsplats prioriterats. Teamet har haft svårt att sprida information, internt och externt, samt att 
utveckla samverkan med nya aktörer på grund av rådande pandemi och dess restriktioner. 

Sammantaget har antalet nya ärenden som inkommit till stödteamet varit något flera än föregående år. 
Teamet har tagit emot 39 registrerade nya ärenden och som tidigare är det främst anhöriga till den 
demenssjuke som söker stöd. Antalet handledningar till personalgrupper har minskat jämfört med 2019, 
delvis på grund av svårigheter till fysiska möten utifrån restriktioner. En nyhet är att stödteamet 
genomfört en del digitala handledningstillfällen och träffar med anhöriga.

Vårdplaneringsteam
I syfte att utveckla ett arbetssätt där personer som är utskrivningsklara från sjukhuset får en trygg 
hemgång med koordinerade insatser från primärvård, hemsjukvård och hemtjänst håller förvaltningen på 
att utveckla ett vårdplaneringsteam. Aktiva i teamet är i dagsläget en fysioterapeut och en 
arbetsterapeut. I teamet ska även en sjuksköterska ingå. En särskilt utsedd biståndshandläggare ska ingå i 
teamet inledningsvis för att arbeta upp rutiner för arbetssättet. Därefter ska ordinarie 
biståndshandläggare för aktuellt ärende vara del av teamet vid planering. På grund av pandemin har 
professionerna sjuksköterska och biståndshandläggare inte kunnat bemannas. Arbetet med teamet 
fortsätter under 2021.

Demensprojekt
Svenskt demenscentrums och Socialstyrelsen önskar utveckla fungerande samverkansmodeller mellan 
kommuner och regioner, så att Socialstyrelsens modell för ett standardiserat insatsförlopp vid 
demenssjukdom ska kunna införas. Falun är sedan hösten 2020 en del av projektet genom att utveckla 
och förbättra samverkan med primärvården kring personer med demenssjukdom. Projektet kommer att 
prioritera nedan aktiviteter:

 Få till ett samverkansforum mellan kommun och primärvård
 Utföra en nulägesanalys hur ser det ut idag och vilka förbättringsområden som finns
 Tillgängliggöra information gällande demenssjukdomar och anhörigstöd till Falu kommuns 

medborgare

Fokusområde enligt kvalitetsplan: Trygghet för den äldre/enskilde och anhöriga, Samverkan mellan olika 
vårdgivare

Processkartläggning och rutin för inflyttning till vård- och omsorgsboende 
En kartläggning för processen ”inflytt till vård- och omsorgsboende” har genomförts och en rutin har 
upprättats. Av rutinen framgår bland annat att ansvarig sjuksköterska på boendet ska begära 
egenvårdsbedömning från primärvården/hemsjukvården i samband med inflytt och utifrån 
egenvårdsbedömningen planera för hälso- och sjukvårdsåtgärder med berörd läkare. Uppföljning av 
följsamhet till rutinen ingick i internkontrollplanen för 2020 men kunde då inte genomföras pga. 
pandemin och har skjutits upp till 2021.
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Verksamhetsplan mål 2: 
Äldre personer i Falun har tillgång till vård- och omsorgsboende samt öppna och förebyggande insatser i 
verksamheterna.

Fokusområde enligt kvalitetsplan: Trygghet för den äldre och anhöriga

Nybyggnation vård- och omsorgsboende
Nybyggnationen Slottet i Britsarvet, med 60 lägenheter, planeras stå klart i mars 2021. I nuläget har 
omvårdnadsförvaltningen en överkapacitet inom vård- och omsorgsboende med inriktningen hög 
omvårdnad. Antalet tomma lägenheter för vård- och omsorgsboende tillsammans med Slottet bör väga 
upp behovet av vård- och omsorgsplatser som kommer att tillkomma fram till år 2024.

Motverka våld i nära relationer
Under 2020 har fysiska basutbildningar ställts in p.g.a. rådande pandemi. Som alternativ har 
verksamhetschefer och ombud för våld i nära relationer informerats om en webkurs från NCK (nationellt 
centrum för kvinnofrid).

Fokusområde enligt kvalitetsplan: Förebyggande och rehabiliterande insatser

Projekt Fallförebyggande hembesök med teambaserad intervju
Projekt har hittills nått dryga hundratalet medborgare, 80 år och äldre som bor i det egna hemmet. 
Knappt 70% av de tillfrågade tackar ja till erbjudandet, som går ut genom ett brev med foto på utföraren 
följt av ett telefonsamtal. Samverkan har inletts mellan projektet och biståndsmottagningen gällande 
medborgare som ansöker om trygghetslarm utifrån riskfaktorer för fall. Uppföljningarna visar på en hög 
grad av nöjdhet med insatsen samt ökad trygghet. Medborgare uppger att hembesöket leder till faktiska 
förändringar i vardagen såsom förbättrade matvanor, ökad aktivitetsnivå samt kontakt med vården i 
identifierade frågor.

Projektet pausades mellan 23/3–18/8, pga. rådande pandemi. Medarbetaren i projektet stöttade under 
denna tid upp inom korttidsverksamheten på Lunden. Projektet har återupptagits med följsamhet till 
rekommenderade hygienriktlinjer. 

Öppna främjande verksamheter
Träffpunkter och kommunfixaren pausade sin verksamhet p.g.a. pandemin den 17/3. Innan dess hade 
träffpunkterna 1187 besök och kommunfixaren gjorde 50 hembesök. Efter stängningen av träffpunkter 
och kommunfixarens verksamhet ställdes verksamheten om till avgiftsfri handlingshjälp för personer som 
var 68 år och äldre. 4 bilar har varit bemannade för ändamålet varje dag. Under veckorna 15-40 utfördes 
1379 inhandlingar av livsmedel och 147 apoteksärenden. 

Fokusområde enligt kvalitetsplan: Trygghet för den äldre och anhöriga, Respektfullt bemötande

Anhörigkurator
Anhörigkuratorn har kommit i kontakt med fler nya anhöriga jämfört med tidigare år och mängden 
stödsamtal har ökat kraftigt under året. Anhöriga har inte vågat ta emot besök i hemmet som tidigare och 
anhörigkuratorn har haft restriktioner under perioder av året att inte ta emot anhöriga i 
omvårdnadsförvaltningens lokaler. Därav har stödsamtal via telefon varit det alternativ som 
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anhörigkuratorn kunnat erbjuda. I de fall de passat har också promenad/utomhussamtal erbjudits och 
genomförts. 

Anhörigkuratorn har även stöttat anhöriga i möten med kommunens övriga verksamheter

Anhöriggrupper
Under 2020 har restriktioner till följd av Corona-pandemin påverkat anhöriggrupperna mycket då dessa 
träffar har fått ställas in vilket varit negativt för de anhöriga. Enskilda samtal har erbjudits deltagarna i 
anhöriggrupperna istället.

Avgiftsfri anhörigavlösning
I Falu kommun kan avgiftsfri anhörigavlösning beviljas upp till 10 h/månad. Utöver detta kan ytterligare 
anhörigavlösning beviljas, som då blir avgiftsbelagd. Under 2020 (t.om. december) har anhörigavlösarna 
utfört 1689 h avlösning. Anhörigavlösning kan även utföras av hemtjänstgrupper.

Verksamhetsplan Mål 3: 
Omvårdnadsförvaltningen ska ha en strategi för införande av ny teknik som bygger på Falu kommuns 
gemensamma strategi.

Fokusområde enligt kvalitetsplan: Användning av välfärdsteknologi

Välfärdsteknik
Falun ligger långt fram vad det gäller införandet av välfärdsteknik och ett mobilt arbetssätt. Falun har 
många tillsynsbesök med trygghetskamera både i ordinärt boende och i vård-och omsorgsboende jämfört 
med andra kommuner. Med utgångspunkt från förhållningssättet, ”teknik där det är möjligt, personligt 
där det behövs”, fortgår arbete med implementering av välfärdsteknik inom förvaltningens verksamheter. 
För att klargöra de rättsliga förutsättningarna för att införa välfärdsteknik har ledningsgruppen gett SAS i 
uppdrag att ta fram förslag på riktlinje. Ett förslag beräknas kunna presenteras under första kvartalet 
2021. Falu kommun saknar för närvarande en gemensam strategi för digitalisering.

Upphandlingen av välfärdsteknik som genomförts tillsammans med andra dalakommuner och Dalarnas 
hjälpmedelscenter under Hjälpmedelsnämnden har överprövats. Detta tillsammans med pandemin har 
gjort att det varit svårt att införa ny välfärdsteknik. De stimulansmedel som rekvirerades under året har 
använts till införandet av musikverktyg, aktivitetsplatta mm då det har kunnat genomföras trots 
pandemin.

För att öka den enskildes delaktighet vid upprättande av genomförandeplan finns bärbara datorer på 
varje enhet i ordinärt boende, så personalen kan ha dator med sig hem till kunden. Datorerna ska även 
användas för att skapa intresse för den digitala världen genom att personalen tillsammans med kunderna 
kan ha aktiviteter i form av att surfa, titta på filmklipp, lyssna på musik, ha kontakt med anhöriga, beställa 
mat etc. På detta sätt kan det digitala utanförskapet och social isolering som många äldre upplever 
minska.

Upphandling verksamhetssystem och planeringssystem
Under 2020 har arbetet med införande av verksamhetssystem och planeringssystem pågått.  Arbetet är 
ett samarbete med socialförvaltningen och AIK. Ett stort jobb i införandet har varit att få en ny teknisk 
miljö som klarar alla nya funktioner, brukare/patienter samt alla medarbetare. Hela verksamhetssystemet 
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med tillhörande delar är ett komplext IT-stöd med många integrationer och flöden av in- och utdata. 
Under oktober till december pågick utbildning och byte till en ny processtyrd patientjournal, Hälsoärende. 
En pilot i digital signering av läkemedel och träning startades i oktober i hemtjänsten Svärdsjö och Enviken 
tillsammans med ansvariga från hemsjukvården. Omvårdnadspersonalen signerar i Treserva-appen. 
Piloten har visat ett gott resultat vid avstämning i slutet av november då vi kan konstatera mer 
uppdaterade signeringslistor, mindre resande samt en kvalitetssäkring i form av påminnelse så att 
omvårdnadspersonal inte ska glömma att ge läkemedel. Är utfallet vid avslut av piloten bra och 
deltagarna positiva så kommer ett breddinförande ske under nästa år.

Verksamhetsplan mål 4: 
Omvårdnadsförvaltningen har kunskap om kommande kompetensförsörjningsbehov

Fokusområde enligt kvalitetsplan: Tryggad personalförsörjning

Utbildningsnivå och framtida behov
Inom vård- och omsorgsboende rapporteras utförda utbildningsinsatser och personalaktiviteter samt 
framtida behov månadsvis (från februari till november) av respektive enhet till sektionschef. Inom 
ordinärt boende rapporteras andel medarbetare med genomförd liftutbildning samt åtgärd för de som 
saknar månadsvis av respektive enhet till sektionschef. Under 2020 har stor del av utbildningsinsatserna 
ställts in på grund av pandemin.

Kompetensförsörjning
Ett förslag på kompetensförsörjningsplan är framtagen. Beslut och förankring kvarstår. 

Äldreomsorgslyftet har varit en del i arbetet med att öka kompetensen hos våra medarbetare. Den 
innebär att ej utbildad personal, på arbetstid, får utbildning till vårdbiträde. 

Ett introduktionsprogram för serviceassistenter togs fram i samarbete med vuxenutbildningen och AIK, 
med ett lyckat resultat. 

Grundutbildning i hantering av personlyft
Utbildningen är obligatorisk för den omvårdnadspersonal inom omvårdnadsförvaltningen (inklusive 
tidigare socialförvaltningen) som arbetar med förflyttning med personlyft. Utbildningen berör regelverk, 
ansvar samt praktisk hantering av personlyft och lyftsele.

Under våren hölls 5 utbildningar och under hösten hölls 9 utbildningar. Flertalet av planerade under våren 
ställdes in p.g.a. pandemin. Under hösten anpassades utbildningen succesivt utifrån rådande 
restriktioner. 

Temaår arbetshälsa 
En arbetsgrupp bestående av olika personalkategorier sattes samman i början av året och påbörjade en 
förstudierapport. P.g.a. arbetsåtgång för pandemiarbetet sattes temaårets arbete på paus. 
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Internkontroll 2020
Internkontroll sker årligen enligt kommunstyrelsens arbetsmodell för internkontrollplaner och ska enligt 
denna bestå av kontrollpunkter som både är obligatoriska för hela kommunens verksamheter och som är 
specifika för respektive nämnd/bolag. 

Tre kommungemensamma granskningsområden 2020
Varje personuppgiftsbehandling ska registreras i registerförteckning och sedan kontrolleras eller 
uppdateras under Q1-Q3 av ansvarig för personuppgiftsbehandlingen. Resultatet visar att 71 av 76 
behandlingar är uppdaterade enligt rutin Q1-Q3, resterade fem behandlingar uppdaterade den 1 oktober. 
Förseningen orsakades av inloggningsproblem. Målvärdet är uppnått.

Chefer ska under 2020 delta vid ett utbildningstillfälle i offentlighet, sekretess och allmänna handlingar. 
Därefter ska chefer informera samtliga medarbetare om rutiner, regler för hur allmänna handlingar ska 
hanteras och vad offentlighet och sekretess i kommunal verksamhet innebär. Reglerna ska även finnas 
med i verksamhetens rutin för information till nyanställda. Verksamheten har godkänd kontroll om 
insatserna är gjorda till och med oktober. Resultatet visar att 72 % av omvårdnadsförvaltningens chefer 
(33/46) har deltagit på ett av de erbjudna utbildningstillfällena. 22 % (10/46) har informerat alla 
medarbetare till och med oktober och ytterligare 35 % (16/46) planerar att informera medarbetarna i 
november. Reglerna kommer att skrivas in i omvårdnadsförvaltningens introduktionsmaterial vid 
revidering 2021. Uppnått resultat är nära målvärdet. 

Fullständig kontroll av att alla chefer följer ”Regler för hantering av nära relationer mellan medarbetare i 
Falu kommun” i rekryteringsprocessen samt på arbetsplatsen genom frågeställningarna: 1. Har du under 
2020 haft en nära relation till en sökande kandidat i en rekryteringsprocess som inte hanterats enligt 
nämnda regler? 2. Finns det en nära relation i beroendeställning på arbetsplatsen som inte hanteras enligt 
nämnda regler? Resultatet visar att samtliga chefer har svarat Nej på båda frågorna. Målvärdet är 
uppnått. 

Omvårdnadsförvaltningens två egna kontrollpunkter 2020
Kontroll genom journalgranskning (stickprov) att dokumentation vid genomförande av medicinska 
insatser sker i enlighet med patientdatalagen. 

 Kontrollen är ej genomförd. Kontroller har inte kunnat genomföras på grund av arbetsbelastning 
och omprioritering av arbetsuppgifter under pågående pandemi. En ny modul i 
verksamhetssystemet för medicinsk dokumentation (vårdplaner/ hälsoärenden) införs under 
hösten 2020 i samband med upphandling av nytt verksamhetssystem och alla berörda 
medarbetare utbildas i den nya modulen. Ej accepterat målvärde. Kontroll-punkten kommer att 
ingå i 2021 års internkontroll.

Kontroll att informationsflöde följer beslutad process vid inflyttning till vård- och omsorgsboende genom 
intervju/dialog. Urval genom stickprov.

 Kontrollen är ej genomförd. Arbetet för att färdigställa processen och rutinen är återupptagen 
november 2020 då arbetet har prioriterats bort under rådande pandemi. När rutinen är fastställd 
påbörjas implementeringen. Ej accepterat målvärde. Kontrollpunkten kommer att ingå i 2021 års 
internkontroll. 
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Kvalitetsuppföljning av utförare
Kvalitetsuppföljning sker efter omvårdnadsnämndens Standardiserade plan för uppföljning av privata 
utförare. 2019 var första året då planen praktiseras i sin helhet. Om en uppföljning visar att det finns 
brister i verksamheten träder en sanktionslista i kraft där första steget är krav på åtgärdsplan, sedan följer 
varning och sist hävning av avtal. Under 2020 har ingen fördjupad kvalitetsrevision ägt rum och 
uppföljningar har skjutits fram till 2021 på grund av pandemin. 

Kartläggning av processer
 Kund flyttar in till VOB, permanent plats, från ordinärt boende 
 Rehabs process för ny kund som kommer till Lundens korttidsenhet
 Processen för hur trygghetslarmskund erbjuds fallförebyggande hembesök

Riskbedömning och riskanalys
Enligt föreskrift om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete ska vårdgivaren eller den som 
bedriver socialtjänst fortlöpande bedöma om det finns risk för att händelser skulle kunna inträffa som kan 
medföra brister i verksamhetens kvalitet. För varje sådan händelse ska vårdgivaren eller den som bedriver 
socialtjänst uppskatta sannolikheten för att händelsen inträffar och bedöma vilka negativa konsekvenser 
som skulle kunna bli följden av händelsen.

Riskanalyser ska genomföras i samband med organisationsförändringar, införande av nya arbetssätt eller 
tekniska system, start av nya projekt samt inom områden som identifierats i samband med internkontroll, 
avvikelse- och synpunktshantering samt kvalitetsuppföljning. Respektive chef ansvarar för att 
riskbedömning inklusive analys och konsekvensbedömning utifrån kund-, anhörig- och 
medarbetarperspektiv genomförs.

Risk- och konsekvensanalyser som genomförts under året har främst handlat om införande av nytt 
verksamhetssystem, pandemiarbete och omorganisation som berör omvårdnadsförvaltningen, tidigare 
socialförvaltningen och tidigare sektor AIK (arbetsmarknad, integration och kompetens). Även om risk- 
och konsekvensanalyser genomförts finns ingen övergripande rutin som gör gällande hur det ska gå till 
och dokumenteras. En samlad dokumentation är av vikt för att ta lärdom av tidigare erfarenheter när 
något liknande händer/ska genomföras igen. 

Inom omvårdnadsförvaltningens verksamhet och den kommunala hälso- och sjukvården görs 
riskbedömningar på individnivå inom ramen för kvalitetsregistren Senior Alert och BPSD eller på 
förekommen anledning, exempelvis då personal uppmärksammat förändringar i exempelvis enskilds 
beteende och/eller förmåga till egenvård.

Kvalitetsregister
Aktuella kvalitetsregister är Senior alert, BPSD och palliativa registret. 

Senior Alert
Ett systematiskt förebyggande arbete syftar till att förhindra undvikbara vårdskador. Arbetssättet 
baseras på riskbedömningar och riktade förebyggande åtgärder. Inom vård- och omsorgsboende, 
korttidsenhet samt hemsjukvård ska riskbedömningar genomföras minst en gång per år för att 
upptäcka risk för ohälsa i munnen, undernäring, fall samt trycksår. Den enskilde erbjuds även 
registrering i kvalitetsregistret Senior alert.
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BPSD
BPSD-registret är ett nationellt kvalitetsregister. Syfte och mål med BPSD-registret är att genom 
multiprofessionella vårdåtgärder minska beteendemässiga och psykiska symtom (BPSD) och 
därigenom minska lidandet och öka livskvaliteten för personen med demenssjukdom.

Under 2020 har registreringar i registret gjorts varje månad. Antalet registreringar är förhållandevis 
lågt i jämförelse med mindre orter såsom exempelvis Mora och Rättvik.  

Palliativa registret
Palliativregistret är ett kvalitetsregister för att förbättra vården i livets slutskede.” Registreringar utförs på 
vård- och omsorgsboende samt vid dödsfall som inträffar i ordinärt boende, där hela hälso- och 
sjukvårdsansvaret ligger på Kommunen (helinskriven i hemsjukvård). Ansvarig sjuksköterska gör 
registreringen i registret.
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Avvikelsehantering
Verksamheten liksom personal uppmanas alltid att registrera händelser som avviker från rutiner eller 
utsätter någon för en oönskad situation som upplevs negativ. Önskvärt är att inträffade avvikelser 
behandlas i teamsamverkan, med kund och/eller anhörigs delaktighet. Under 2020 gjordes en inventering 
av nuläget gällande avvikelsehantering och om dessa behandlas i teamsamverkan. Vid dialog med berörda 
enhetschefer framkom utmaningar för att i praktiken få till hanteringen i teamsamverkan.

 
Hinder

 Frånvaro av legitimerad personal och/eller biståndshandläggare vid teamträff (gäller både 
kommunal personal och primärvårdens personal)

Möjligheter
 Enhetens ledningsgrupp (d.v.s. sjuksköterska, enhetschef, gruppledare, rehabiliteringspersonal) 

träffas 30 minuter före teamträff och går igenom avvikelserna. På så vis är de förberedda att 
behandlas under teamträffen.

 Berörd personal har tagit del av avvikelser innan teamträff
 Dator med uppkoppling och utsedd sekreterare möjliggör snabb dokumentation och uppdatering 

av genomförandeplan. 
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 God upprättad kontakt mellan legitimerade inom hemsjukvården och aktuell hemtjänst-enhet 
möjliggör snabb hantering av avvikelser

Åtgärd
 Rutinen för teamträffar ska justeras i enlighet med beslut som fattats i förvaltningsledningen i 

mars 2019. Av beslutet framgår att handläggare inte rutinmässigt ska delta på teamträff, utan 
berörd handläggare ska kallas vid behov. För översyn av rutinen ansvarar SAS.

Inträffade avvikelser 2020
Vid en genomgång av registrerade avvikelser inom omvårdnadsförvaltningens verksamheter, de 5786 
avvikelser som registrerats, är de vanligast förekommande händelsetyperna fall och läkemedel. Flera 
andra avvikelsetyper registreras också.
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Registrerade avvikelser 2020, Omvårdnadsförvaltningen

Antalet registrerade avvikelser hänger samman med följsamhet att registrera. En satsning har gjorts för 
att öka registreringar av fallavvikelser, för att kunna använda informationen i dessa för att finna en 
lämplig åtgärd. 

Därav torde bedömd allvarlighetsgrad snarare än antal vara ett mer tillförlitligt mått på de registrerade 
avvikelserna per år. 

Allvarlighetsgrad
Det är medarbetare som bedömer allvarlighetsgrad på den registrerade avvikelsen. Att bedöma 
allvarlighetsgrad kan vara svårt att göra på ett likvärdigt sätt mellan medarbetare, vilket till viss del kan 
påverka andel/antal avvikelser bedömda inom olika allvarlighetsgrader. 

Under 2020 har registrerade avvikelser, som är analyserade och där riskvärde har bedömts, minskat 
gällande allvarlighetsgraden ”måttlig” emedan allvarlighetsgraden ”betydande” har ökat sedan 
föregående år. 
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Externa avvikelser
Under 2020 skickades 111 avvikelser från Falu Kommun till Regionen. Av dessa besvarades 77 avvikelser 
under året. De vanligast förekommande händelsekategorierna som är patientrelaterade och registrerade 
av Falu kommun där Regionen är ansvarig är: 

 Vård och behandling 
 Samordnad vårdplanering 
 Information och kommunikation 
 Läkemedel

Utredning av allvarliga händelser
Enligt patientsäkerhetslagens 3 kap har vårdgivaren skyldighet att bedriva ett systematiskt 
patientsäkerhetsarbete. Vårdgivaren ska utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade 
kunnat medföra en vårdskada. 

Syftet med utredningen ska vara att:

 så långt som möjligt klarlägga händelseförloppet och vilka faktorer som har påverkat det, samt
 ge underlag för beslut om åtgärder som ska ha till ändamål att hindra att liknande händelser 

inträffar på nytt, eller att begränsa effekterna av sådana händelser om de inte helt går att 
förhindra.  



Omvårdnadsförvaltningen 2021-02-05

20

Fördjupad utredning Hälso- och sjukvård
95 hälso-och sjukvårdsavvikelserna (med riskvärde 2–3) har lett till fördjupad utredning under 2020. Drygt 
50% procent av dessa har bedömts som att tillräckliga åtgärder är vidtagna. Flertalet har bedömts 
innebära behov av ytterligare utredning/åtgärd från verksamheten. En avvikelse har lett till Lex. Maria.

Under 2020 har en utredning samt framtagande av förbättringsförslag utförts, gällande 
avvikelseprocessen för avvikelser inom hälso- och sjukvård.

Lex Maria 
En anmälan enligt lex Maria ska utföras då en händelse inträffat där en patient drabbats av, eller utsatts 
för risk att drabbas av allvarlig skada eller allvarlig sjukdom enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659). 
Anmälan ska vara IVO tillhanda snarast efter inträffad händelse.

Negativ händelse med medicinteknisk produkt
Alla allvarliga negativa händelser och tillbud med medicintekniska produkter ska anmälas till 
Läkemedelsverket och/eller IVO. Anmälningsplikten regleras i 6 kap. Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 
2008:1) om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården.

Under 2020 upprättades nedanstående Lex Maria och/eller anmälan om negativ händelse med 
medicinteknisk produkt:

Händelse Beslut Åtgärd Uppföljning
Vid förflyttning med lift 
lossnade ett lyftband från 
bygeln och den enskilde föll i 
golvet. Den enskilde ådrog sig 
höftfraktur. Den enskilde har 
personlig assistans och 
förflyttningen utfördes av en 
assistent.

Anmälan till IVO om 
allvarlig vårdskada 
samt tillbud med 
medicinteknisk product

Slutenvård för den enskilde. 
Lyft och tillbehör besiktade av 
hjälpmedelstekniker. 
Genomgång med personalgrupp 
om förflyttning med personlyft. 
Kommunrehab har utfärdat 
intyg gällande behov av dubbel 
assistans i samband med 
förflyttning.

---

Boende på vård- och 
omsorgsboende påträffas på 

Anmälan till IVO om 
allvarlig vårdskada 

- Omhändertagande av enskild 
som drabbats av chock och 

---
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morgonen svårt klämd i 
sänggrind. Tillsyn hade skett 
kl 6.00 och då var allt lugnt. 
Personen påträffades 8.30. 

samt tillbud med 
medicinteknisk produkt

sårskador, men återhämtar sig 
inom några timmar.
- Utökad bemanning
- Läkemedelsgenomgång
- Byte av säng till extra låg med 
plomberade sänggrindar och 
fallskyddsmatta
- Uppdatering av 
genomförandeplan
- Arbeta med bättre 
teamsamverkan och följsamhet 
till rutin för skydds- och 
begränsningsåtgärder
Kommentar: I utredning 
hänvisas till lex Sarah-
utredning. Någon rapport om 
missförhållande har däremot 
inte inkommit. 

Bristande samverkansrutiner 
med Öppenvårdspsykiatrin i 
Falun för person inom LSS

Utredning pågår

Fördjupad utredning, socialtjänst
17 avvikelser har lett till fördjupad utredning inom socialtjänst, varav en stängdes för att utredas enligt lex 
Sarah. Avvikelserna handlar i huvudsak om fall, bemötande från personal, konflikter mellan boende, 
brister i larmsystem på vård- och omsorgsboenden, inflytt av person med covid-19 samt brister i 
samverkan vid utskrivning från sjukhus/hemgång efter omhändertagande inom kriminalvården. 

Område Åtgärd
Brister i bemötande från personal - Enskilda samtal med berörda medarbetare 

- Tagits upp på arbetsplatsträffar på berörda enheter
Fall - Individbaserade åtgärder

- Översyn av bemanning relaterat till behov enligt rutin för 
tillräcklig bemanning

Konflikter mellan boende - Individbaserade åtgärder
- Översyn av bemanning relaterat till behov enligt rutin för 
tillräcklig bemanning

Ej fungerande larm – som konstaterats 
bero på bristande mobiltäckning och i 
något fall på ett äldre larmsystem

- Planerade åtgärder fördröjts på grund av pandemin och 
restriktioner kring besök på boenden
- Mätning av mobiltäckning är nu genomförd av Sektor service 
och mobiltäckningen ska i grunden vara förstärkt
- Det gamla larmsystem som funnits på ett boende kommer 
bytas ut under januari 2021. 
En plan finns även för att byta ut fler äldre larmsystem.

Person med covid-19 flyttade in på vård- 
och omsorgsboende i april 2020

Innan inflytt hade ansvariga inte kännedom om att personen 
hade eller hade symptom på covid-19. Enligt då gällande 
instruktion skulle den enskilde hållas åtskild från övriga boende 
första 14 dagarna. Efter inflytt framkom att den enskilde hade 
haft symptom som tydde på covid-19 även i hemmet, och det 
bekräftades vid provtagning. Situationen hanterades korrekt på 
boendet och någon smittspridning skedde inte.

Samverkan vid utskrivning från slutenvård Utredning pågår
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Samverkan vid behov av socialtjänst efter 
omhändertagande inom Kriminalvården

Utredning pågår

Lex Sarah
I 14 kap. socialtjänstlagen regleras socialtjänstens skyldighet att rapportera, utreda och avhjälpa 
missförhållande/risk för missförhållande som drabbat någon som får eller kan komma ifråga för insatser 
inom verksamheten samt vid allvarligt missförhållande/risk för missförhållande anmäla till Inspektionen 
för vård och omsorg (IVO).

Under 2020 inkom 5 rapporter om missförhållande/risk för missförhållande. Varje rapport genererar en 
utredning som avslutas med ett av nedanstående beslut: 

 Det inträffade bedöms inte vara ett missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande enligt 
bestämmelserna om lex Sarah

 Det inträffade bedöms vara ett missförhållande/risk för missförhållande
 Det inträffade bedöms vara ett allvarligt/risk för allvarligt missförhållande

Händelse Beslut Åtgärd Uppföljning
Enskilda har inte fått 
tillsynsbesök nattetid på 
grund av fusk med 
taggning från två 
medarbeterare

Risk för 
missförhållande

- Upprätta rutin och instruktion för 
hantering av taggning hos kund. Av 
rutin och instruktion ska framgå att 
taggning alltid ska ske hos kund 
och undantag ska redovisas till 
närmaste chef. 
- Efterföljsamhet till rutin ska ingå 
i egenkontroll.
- Rutin och instruktion ska ingå 
introduktionsmaterial till nyanställd 
personal. 

Arbetsrättsliga 
åtgärder är vidtagna.
På grund av 
prioritering av arbete 
utifrån pandemin är 
förbättringsåtgärder 
inte slutförda. 

Pengar och värdesaker 
försvunnit hos enskild

Risk för 
missförhållande

- Rutin för hantering av likvida 
medel hos kund 
- Informationsmaterial till kund 
med råd om hantering av 
värdesaker och pengar

På grund av 
prioritering av arbete 
utifrån pandemin är 
åtgärder inte 
slutförda.

Boende slår medboende 
med stol

Missförhållande - Rutin för tillräcklig bemanning på 
vård- och omsorgsboende ska 
särskilt uppmärksammas inför 
sommaren som är en utsatt period 
och ingå i introduktion till 
vikarierande enhetschefer. 
- Genomgång med personal kring 
planering av det dagliga arbetet 
- Anställning av serviceassistenter 

Åtgärder delvis 
genomförda. Inför 
sommaren 2021 ska 
punkt ett 
genomföras.

Bristande hygienrutiner, 
tillsyn, omvårdnad och 
medicinhantering i 
samband med utbrott av 
covid-19 på boende

Utredning 
pågår.

Fall med skada på grund av 
brister i utförande

Utredning 
pågår.
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Klagomål och synpunkter
Syftet med synpunkts- och klagomålshantering är att samla in och ta tillvara synpunkter och klagomål för 
att förbättra och utveckla verksamheterna. Synpunkter och klagomål är viktiga informationskällor för att 
åtgärda brister för den enskilde samt för att identifiera områden som behöver förbättras.

För biståndshandläggning har inkomna synpunkter/klagomål handlat om: brister i fråga om samtycke, 
fördröjd handläggning, kompletterande ansökan om bostadsanpassning, hantering vid val av utförare.

För hälso- och sjukvården har inkomna synpunkter/klagomål handlat om: förslag att kommunens hälso- 
och sjukvård ska ansvara för säsongsinfluensavaccinering på trygghetsboenden (vilket är regionens 
ansvar), felaktig fakturering för hembesök, säkerhet vid medicingivning.

För hemtjänst har inkomna synpunkter/klagomål handlat om: hantering av sopor, mer tid för tvätt, 
tystnadsplikt, begreppet ”kund” upplevs negativt, misstänkt spridning av covid-19 av personal, bristande 
engagemang hos unga medarbetare, bilkörning, ej kontaktat sjukvård efter fall, bristande struktur, 
bristande kontinuitet och kompetens under sommaren, brister i utförande, stängning av dagverksamhet i 
Grycksbo, brister i kommunikation mellan personal och ledning i arbetsgrupp.

För vård- och omsorgsboende har inkomna synpunkter/klagomål i huvudsak handlat om rådande 
besöksrestriktioner/förbud, men även bristande handhygien hos personal, brister i kontakt med 
närstående, bemanning, bristande hantering efter fall, bristande skötsel av rum.

Klagomål som hanterats av MAS och SAS
Klagomål Innehåll Åtgärd

Klagomål från 
anonym person 
överlämnat till 
nämnden av 
Inspektionen för vård 
och omsorg, IVO

Den klagande uppger att en 
boende på ett vård- och 
omsorgsboende agerat 
systematiskt kränkande 
gentemot andra boende, 
anhöriga och personal.

Klagomålet inlämnades anonymt och var därmed 
inte möjligt att bemöta. Ärendet avslutades hos 
IVO i och med överlämning till nämnden. Något 
belägg för att det skulle röra sig om systematisk 
kränkning har inte kunnat konstateras.

Klagomål från 
anhörig gällande 
vård- och 
omsorgsboende

Klagande uppger
- brister i mottagande i 
samband med inflytt till vård- 
och omsorgsboende från 
slutenvård
-långa väntetider vid larm
- brister i omvårdnad och 
boendemiljö
- bristande förutsättningar för 
personal att ge god och säker 
omvårdnad
- bristande bemötande från 
enskild personal

- Inrättande av vårdplaneringsteam pågår för bättre 
samordning och planering i samband med 
utskrivning från slutenvård
- Process för inflytt till vård- och omsorgsboende 
har kartlagts och rutin har tagits fram
- Utbildning av personal i NVP (nationell vårdplan 
för palliativ vård) 
- Väntetider vid larm har kartlagts och var inom 
gräns för god kvalitet
- Fokus ska vara på hemlik miljö, trots behov av 
hjälpmedel, inkontinensskydd osv. Tas upp 
kontinuerligt av ledningen.
- Bristande språkkunskaper försvårar 
kommunikation och därmed kvalitet på omsorgen, 
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vilket även uppkommit i andra utredningar utifrån 
avvikelser. Behov finns att inom förvaltningen ha 
en metod för intern språkutbildning/utveckling.

Klagomål från 
anonym person 
överlämnat till 
nämnden av 
Inspektionen för vård 
och omsorg, IVO

Den klagande uppger att det 
under april månad flyttade in 
en person med covid-19 på ett 
vård- och omsorgsboende.

Även om klagomålet inlämnats anonymt hade 
MAS och SAS kännedom om ärendet. Vid inflytt 
följdes de instruktioner som gällde vi den 
tidpunkten. Att personen var smittad av covid-19 
var inte känt av ansvariga vid själva inflyttningen, 
men situationen hanterades på ett korrekt sätt. I och 
med att anmälan gjorts anonymt kunde ingen 
återkoppling ges till klagande eller den personal 
som klagande uppger föra talan för. Ärendet 
avslutades hos IVO i och med överlämning till 
nämnden.

Klagomål från 
anhörig gällande 
vård- och 
omsorgsboende och 
regionen

Klagande uppger
- brister i hantering samband 
med akut behov av 
sjukhusvård 
(överrapportering, transport, 
information, bedömning)
- brister i att inte förändrat 
hälsotillstånd 
uppmärksammats
- brister i omsorg på boendet
- brister i riskbedömning 
utifrån munhälsa, hudkostym 
och viktnedgång

- Rutin för hantering vid akut behov av sjukhusvård 
från kommunalt boende ska tas fram i samråd med 
regionen.
- Gällande förändrat hälsotillstånd påvisar 
dokumentation att det har uppmärksammats och 
åtgärdats av omvårdnadspersonal, sjuksköterska 
och läkare. I alla situationer fick dock inte 
personalen samtycke från enskild att informera 
anhörig.
- Gällande omsorg konstateras att 
genomförandeplan inte var helt aktuell, vilket har 
påpekats boendet som tagit det till sig.
- Dokumentation visar att förändringar i munhälsa, 
hudkostym och viktnedgång har uppmärksammats 
och åtgärdats i möjligaste mån. Rutin för 
riskbedömning ska uppdateras och ansvariga är 
SAS och MAS.

Klagomål från 
anhörig gällande 
vård- och 
omsorgsboende

Klagande uppger
- brister i bemötande i 
samband med besök 
- brister i boendemiljö
- ifrågasättande av diagnos 
(hänvisat till läkare)
- avsaknad av träning
- brister i kompentens (bl a om 
demens) hos personal

- Boendet har hanterat frågan om brister i 
bemötande och boendemiljö med berörda
- Brister i kompentens om demens bekräftas av 
ledningen på boendet och utbildningsplan finns för 
våren 2021, bland annat ska all personal genomgå 
demensutbildning ”Demens ABC”
- Frågan om träning hanteras av Kommunrehab och 
boendet tillsammans

Egenkontroll
Verksamheterna ska regelbundet genomföra intern granskning/egenkontroll av verksamheten för att 
hämta information om kvalitet och verksamhet. Egenkontroll är en kontroll av att utförandet svarar mot 
åtagandet. Resultaten utgör underlag för förbättringsarbete. 

Egenkontroll av patientsäkerhets- och kvalitetsarbete ska genomföras enligt förvaltningens årscykel. 
Årscykeln anger idag egenkontroll av vårdhygien, självskattning av basala hygienrutiner och klädregler, 
dygnsfastemätning, redovisning av skyddsåtgärder, självskattning enligt Äldreguiden, 
brukarundersökningar, egenkontroll av Krispärm, egenkontroll av kvalitetskriterierna samt egenkontroll 
av social dokumentation (ej tidsangiven).
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Det finns behov av att utveckla förvaltningens arbete med egenkontroll utifrån socialtjänsten. Ett arbete 
med att ta fram en rutin, och ange tidsgränser för redovisning i förvaltningens årscykel, pågår. På grund av 
prioritering, bland annat utifrån arbete med pandemin, har arbetet få stå tillbaka.

Verksamhetsuppföljning
I verksamhetsuppföljning via månadsbrev för vård- och omsorgsboende anges gällande 
kvalitet/medarbetare att det ska redovisas/genomföras:

 Ange antal godkända och uppdaterade genomförandeplaner med huret beskrivet för egen tid, 
utevistelse och måltider/ måltidssituationer (redovisas två gånger per år)

 Analysera enhetens avvikelser inom hälso- och sjukvårdsområdet i Flexite utifrån 
allvarlighetsgrad och sannolikhet samt planerade åtgärder enligt handlingsplan (redovisas två 
gånger per år)

 Information om rapporteringsskyldighet enligt lex Sarah sker i samband med nyanställning och 
därefter en gång per år (redovisas en gång per år)

 Behörigheter i verksamhetssystem rapporteras vid avanmälan och förändring av tjänst (redovisas 
februari till november)

 Alla medarbetare bär giltig och väl synlig namnbricka (redovisas februari till november)

I verksamhetsuppföljning via månadsbrev för ordinärt boende anges gällande kvalitet att följande ska 
redovisas månadsvis utifrån utfall och åtgärder:

 Avvikelser HSL/lex Sarah/lex Maria
 Synpunkter och klagomål
 Andel medarbetare med lyftutbildning
 Kunder vet vart de ska vända sig med synpunkter och klagomål
 Antal personer med dubbelbemanning
 Att behörigheter i verksamhetssystem rapporteras vid avanmälan och förändring av tjänst
 Alla medarbetare har synlig identitetshandling
 Har alla medarbetare fått information om lex Sarah

Verksamheternas patientsäkerhetsberättelser
Sedan 2018 upprättar verksamheterna egna patientsäkerhetsberättelser som redovisar arbetet med 
patientsäkerhetsmålen. Ansvarig för upprättande är enhetschef och på vissa enheter har ansvarig 
sjuksköterska deltagit i upprättandet.

Under 2020 har patientsäkerhetsberättelse upprättats för:

 100% av Vård- och omsorgsboende i egen regi
 100% av hemtjänstenheter

Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering 2020
Vid 5 verksamheter (Daljunkargården, Korsnäsgården, Norshöjden, Hemsjukvården, LM förråd LSS och 
Socialpsykiatri) gjordes en kvalitetsgranskning.
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Nattfasta
Kartläggningen av dygnsfasta inom vård- och omsorgsboende samt korttidsenheter genomförs årligen och 
är en uppföljning av de lokala rutinerna för måltidsordning inom omvårdnadsnämndens verksamheter. 

Nationella rekommendationer för måltidsordning och nattfasta i äldreomsorgen anger att minst sex 
måltider per dag bör erbjudas samt att nattfastan ej bör överstiga 11 timmar.

Mätningen pågår under ett dygn (24 timmar) och samtliga kunder inom Vård- och omsorgsboende och 
korttidsenheter ingår i stickprovet. I uppföljningen ingår antal erbjudna och intagna måltider samt 
fasteupphållens medel- och medianvärden. Resultatet presenteras per enhet, avdelning och individ till 
respektive enhetschef.

I årets mätning har dygnsfastans längd kunnat beräknas för 518 individer. Bortfall beror exempelvis på 
ofullständigt ifyllda registreringsformulär, personer som sondmatas eller befinner sig i livet slutskede. 

2020 är resultatet: Medellängd: 11,78 h. Medianlängd: 12,50 h.

Riskfaktorer för vårdrelaterade infektioner (VRI)
Riskfaktorer för vårdrelaterade infektioner anges årligen i mars och november för vård- och 
omsorgsboende. Rapporteringen görs i en gemensam Excel-fil. Under 2020 har ett vård- och 
omsorgsboende samt hemsjukvården gjort samtliga 2 årliga registreringar. I övrigt ligger svarsfrekvensen 
på 33%, där flertalet enheter gjort inrapporteringen i mars men ej i november.

Skydds- och begränsningsåtgärder
Insatta skydds- och begränsningsåtgärder anges årligen i mars och oktober för vård- och omsorgsboende. 
Rapporteringen görs i en gemensam Excel-fil. Under 2020 har insatta skydds- och begränsningsåtgärder 
rapporterats enligt nedan:

 Mars av 9 Vård- och omsorgsboenden samt 4 LSS-enheter
 Oktober av 7 Vård- och omsorgsboenden och 3 LSS-enheter

Vårdhygienisk egenkontroll
Vårdhygienisk egenkontroll utförs årligen genom självskattning. Målet är att tio självskattningar ska 
genomföras under ett dygn vid sammanlagt tre tillfällen per år i januari, mars och oktober. Blanketten 
delas ut till personal som kan beröras av att genomföra självskattningen. Blanketten fylls i rörande 
arbetspassets första kund. Alla mätningar registreras av hygienombudet i SKL:s databas. Resultatet ska 
redovisas på arbetsplatsträff eller liknade och vara ett underlag för eventuellt förbättringsarbete på 
enheten. Utöver ovan sker observationsstudie vid enheterna (utförs av hygienombud) under året, vilket 
redovisas vid enhetens arbetsplatsträff.

Utbrott av Calici (vinterkräksjuka)
Registreringar gällande utbrott av Calici ska göras i en gemensam Excel-fil. Under 2020 har inga 
bekräftade fall av Calici registrerats. 
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Samverkan
Samverkan för kvalitetssäkring och utveckling sker inom flera olika områden, på både kommunal, regional 
och nationell nivå. Under 2020 har samverkan främst kretsat kring hantering av pandemin. Samverkan har 
skett med regionen, smittskydd, länsstyrelsen, övriga kommunala förvaltningar och andra kommuner i 
länet.

Att samarbeta aktivt i kommunala nätverk ses som en av åtta framgångsfaktorer inom äldreomsorgen. 
Några exempel på nätverk som omvårdnadsförvaltningen deltar i är:

 Utförarforum: Under 2020 genomfördes utförarforum digitalt. Där träffas 
omvårdnadsförvaltningen, entreprenörer för vård- och omsorg samt LOV-utförare för att dela 
information och erfarenheter. 

 Förening för Sveriges socialchefer (FSS), regionalt och nationellt.
 Nationellt SAS-nätverk
 Nationellt användarnätverket för Treserva

Utöver dessa exempel finns många fler nätverk och samverkansforum på olika nivåer och i olika 
konstellationer som förvaltningen deltar i.

Resultat

Mål och mått från Verksamhetsplan 2020 avseende behov, trygghet, 
välfärd och hälsa
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Kommentar till indikatorer
Brukarbedömningen i Falun visar att nöjdheten är högre inom hemtjänst jämfört med Vård- och 
omsorgsboende (särskilt boende). I Falu kommun skiljer sig förhållandet mellan kostnader för hemtjänst 
och vård- och omsorgsboende sig åt från jämförbara kommuner. Falun har en högre kostnad för 
hemtjänst och en lägre kostnad för vård- och omsorgsboende. Detta är ett resultat av satsningar och ett 
större nyttjande av hemtjänst i jämförelse med jämförbara kommuner. Det finns, och kommer fortsätta 
finnas, behov av att kunna ge omfattande insatser i hemtjänsten, men det är möjligt att få ned 
kostnaderna för det om vård- och omsorgsboende kan ges i ett tidigare skede än idag. För att kunna göra 
det krävs att det finns vård- och omsorgsboenden att tillgå och att eventuella faktiska eller upplevda 
kvalitetsskillnader mellan hemtjänst och vård- och omsorgsboende jämnas ut.

För personer som bor på vård- och omsorgsboende kan det antas att stor del anhöriga svarar på 
undersökningar och liknande. Resultatet för indikatorn ”helhetssyn” har gått ned under 2020 vilket kan 
tänkas ha koppling till pandemin. De synpunkter/klagomål som inkommit till förvaltningen från anhöriga 
till personer som bor på boende ger många gånger uttryck för frustration som anhöriga upplevt relaterat 
till restriktioner kopplat till besök och så vidare. Förvaltningen har följt de rekommendationer och 
föreskrifter som myndigheter angett och har i det hänseendet inte brustit. Däremot kan det finnas brister 
i kunskap hos personal om anhörigstöd, och vad som kan ligga bakom anhörigas synpunkter, och en ökad 
kompetens skulle kunna leda till ett bättre bemötande. Detta är något att ta med sig utifrån pandemin i 
ett framtida förbättringsarbete.

Falun har sedan 2017 gjort en satsning på att minska fallskador hos den äldre befolkningen. Utbildningar 
till medborgare, medarbetare, regionens patientsäkerhetsombud samt bovärdar vid trygghetsboende har 
varit utbrett. Även hantering av fallavvikelser inom vård- och omsorgsboende samt fallförebyggande 
hembesök inom ordinärt boende. Satsningen har lett till minskade fallskador. Falun har dock ur ett 
nationellt perspektiv fortsatta utmaningar inom området. 

Positivt att notera är att kontinuiteten inom hemtjänst förbättrats något.

Mål och mått från Verksamhetsplan 2020 avseende öppna och 
förebyggande insatser samt tillgång till vård- och omsorgsboende

Indikator 2019 2020

Antal besök på Träffpunkterna 21475 stycken 1187 stycken
Antal timmar som anhöriga får avlösning 2232,5 timmar 1689 timmar
Antal utförda uppdrag av Kommunfixar´n 822 stycken 50 timmar
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Väntetider från ansökningsdatum till första erbjudet 
inflyttningsdatum till särskilt boende, väntat längre än 90 
dagar (%)

8 3

Fallskador bland personer 80+, 3-årsm, antal/1000 inv. 61 Uppgift saknas
Måluppfyllelse I delprogram fallprevention 2019-2022 --- Ej kartlagt
Antal utbildade första hjälpare per enhet --- Uppgift saknas
Följsamhet till den regionala suicidrutinen --- Ej kartlagt
Andel utbildade i våld i nära relationer (%) --- Ej kartlagdt

Kommentar till indikatorer
Öppna, främjande verksamheter har i stor utsträckning påverkats av restriktioner kopplade till pandemin. 
Anhörigavlösning har påverkats utifrån att anhöriga, framförallt i början av pandemin, valde att avstå 
avlösning för att undvika risk för smitta. Kommunfixarens verksamhet ställdes om till att istället utföra 
hjälp med handling och apoteksärenden för motsvarande målgrupp. Sammanlagt utfördes 1379 
inhandlingar av livsmedel och 147 apoteksärenden.

Mål och mått från Verksamhetsplan 2020 avseende individens behov i 
centrum, personcentrerat och rehabiliterande/funktionsbevarande 
arbetssätt 

Indikator 2019 2020

Utredningar är gjorda enligt metoden IBIC --- Sedan 1 februari 
2020 är 100% av 
nya utredningar 
gjorda enligt IBIC

Är handläggarens beslut anpassat efter dina behov 80 80
Personer i ordinärt boende med hemtjänst äldreomsorg i 
kommunen med aktuell genomförandeplan, andel (%)

92 Uppgift saknas

Personer i permanent särskilt boende för äldre och 
korttidsboende i kommunen med aktuell 
genomförandeplan, andel (%)

95 Uppgift saknas

Det ska finnas aktuella vårdplaner --- Kan ej utläsas
100% ska ha bedömning om egenvård --- Kan ej utläsas
Egenkontroll av patientsäkerhet enligt planering ska 
genomföras till 100%

Uppgift 
saknas

Kan ej utläsas

100% ska ha en risk- och preventionsbedömning gjord I 
samband med inflyttning och över tid

Uppgift 
saknas

Kan ej utläsas

Läkemedelsavvikelser ska minska med 50% --- Mål ej uppnått
Fallhändelser ska minska med 30% Uppgift 

saknas
Uppgift saknas

Personer i permanent särskilt boende för äldre och 
korttidsboende i kommunen med aktuell 
genomförandeplan, andel (%)

95 Uppgift saknas

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - 
måltidsmiljö, andel (%)

71 69

Kännedom om innehåll i handlingsplan för att förebygga 
och behandla nutritionsproblem

--- Uppgift saknas
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Andel utbildade medarbetare i förflyttningsteknik Uppgift 
saknas

Uppgift saknas

Andel utbildade medarbetare med grundkunskap i att 
hantera personlyft

Uppgift 
saknas

Uppgift saknas

Andel berörda medarbetare som genomgått Demens ABC Uppgift 
saknas

Uppgift saknas

Andel berörda medarbetare som genomgått Demens 
ABC+

Uppgift 
saknas

Uppgift saknas

Andel berörda medarbetare som genomgått utbildning i 
nollvision

Uppgift 
saknas

Uppgift saknas

Kommentar till indikatorer
Måluppfyllelse av patientsäkerhetsmålen ska redovisas i verksamheternas egna 
patientssäkerhetsberättelser. Utifrån hur flertalet mål är formulerade finns inte möjlighet att statistiskt få 
fram uppgifter ur verksamhetssystem och därav saknas redovisning. 

När det gäller mål kring risk- och preventionsbedömning i samband med inflyttning till vård- och 
omsorgsboende har det varit en del i förvaltningens aktivitet gällande ”Processkartläggning och rutin för 
inflytt till vård- och omsorgsboende”. Som en del i målet med minskade läkemedelsavvikelser har försök 
gjorts med digital signering, vilket redovisas som en i förvaltningens aktivitet kopplat till upphandling av 
verksamhetssystem. 

En utbildningssatsning har gjorts 2018–2020 för att öka registreringen av fallavvikelser. Detta för att 
kunna använda informationen i avvikelserna för att hitta rätt åtgärd, på rät plats och vid rätt tidpunkt.  
Läkemedelsavvikelser har inte heller minskat.

Gällande arbetssättet Individens behov i centrum så gjordes en förändring i verksamhetssystemet i 
februari 2020 som innebär att det nu endast är möjligt att utreda enligt metoden. Däremot finns fortsatt 
implementeringsbehov hos både myndighet och utförare gällande grundtanken i arbetssättet.

Mål och mått från Verksamhetsplan 2020 avseende införande av 
teknik

Indikator 2019 2020

Det finns en strategi för införande av ny teknik Strategi saknas Strategi saknas
Antal kunder med tekniklösning av någon form, fördelat 
på boendeform och kön

Uppgift saknas Uppgift saknas

Boendeplatser i särskilt boende där den äldre har 
möjlighet till internetuppkoppling i det egna 
rummet/lägenheten, andel (%)

Uppgift saknas Uppgift saknas

Antal besökare i “Smartare hem” 324 Inga visningar
Alla biståndshandläggare och teknikcoacher har 
kunskaper om den välfärdsteknik som 
omvårdnadsförvaltningen har idag

Uppgift saknas Uppgift saknas

Kommentar till indikatorer
Under 2020 har inte utvecklingsarbete kopplat till välfärdsteknik kunnat prioriteras i någon verksamhet. 
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Mål och mått från Verksamhetsplan 2020 avseende 
kompetensförsörjning

Indikator 2019 2020

Det finns en kompetensförsörjningsplan --- Pågående 
process

Det finns en kompetensstege för undersköterskor Förslag finns Förslag finns
X procent av medarbetarna uppger vid skyddsrond 
(organisatorisk och social arbetsmiljö -Prevent) att dom 
har tillräckligt med kunskap och/eller engagemang för att 
kunna utföra sina arbetsuppgifter

Uppgift 
saknas

Uppgift saknas

Omvårdnadsförvaltningens enheter tar emot personer 
från breddad rekrytering

Ja Nej

Personalkontinuitet, antal personal som en 
hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde

19 17

Kommentar till indikatorer
Ett arbete pågår på förvaltningen, både vad gäller kompetensförsörjningsplan och kompetensstege. 
Förvaltningens verksamheter har inte tagit emot personer från breddad rekrytering under 2020. Istället 
har ett försök med serviceassistenter gjorts inom vård- och omsorgsboende.
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Mål och mått från Kvalitetsplan 2016–2030

Trygghet för den äldre och anhöriga

Indikator 2019 2020 
Andel personer som fick personligt besök genom 
uppsökande verksamhet.

20 P.g.a. rådande 
pandemi har inga 
utskick utgått under 
2020.

Hur lätt eller svårt är det att få kontakt 
hemtjänstpersonal/personalen på ditt äldreboende vid 
behov?

90 % / 80 % anser att 
det är lätt eller mycket 
lätt.

91% / 91% anser att 
det är lätt eller 
mycket lätt

Hur tryggt eller otryggt känns det att bo hemma med 
stöd från hemtjänsten/på ditt äldreboende?

90 % / 89 % uppger att 
de kände sig mycket 
trygga/ganska trygga 
där de bor.

92% / 85% uppger att 
de kände sig mycket 
trygga/ganska trygga 
där de bor.

Har du besvär av ängslan, oro eller ångest? (ordinärt 
boende/äldreboende)

4 % / 13 % uppger att 
de har svåra besvär 
med ängslan, oro eller 
ångest.

5% / 10% uppger att 
de har svåra besvär 
med ängslan, oro 
eller ångest.

Känner du förtroende för personalen som kommer 
hem till dig/på ditt äldreboende?

95 % / 90 % har 
förtroende för all eller 
flertalet av personalen.

94% / 87% har 
förtroende för all 
eller flertalet av 
personalen.

Brukar personalen ta hänsyn till dina åsikter och 
önskemål om hur hjälpen ska utföras? (ordinärt 
boende/äldreboende)

94 % / 84 % uppger att 
personalen alltid eller 
oftast tar hänsyn till 
åsikter och önskemål.

95% / 81% uppger att 
personalen alltid eller 
oftast tar hänsyn till 
åsikter och önskemål.

Antal beviljade ärenden med aktuell 
genomförandeplan där brukaren är delaktig i att 
utforma denna. (ordinärt boende/äldreboende)

92 % / 95 % av 
kunderna har aktuell 
genomförandeplan.

Uppgift saknas

Antal personal en hemtjänsttagare möter under 14 
dagar.

19 stycken 17 stycken

Respektfullt bemötande

Indikator 2019 2020
Brukar personalen bemöta dig på ett bra sätt? (ordinärt 
boende/äldreboende)

62 % / 54 % uppger 
att de var mycket 
nöjda med 
personalens 
bemötande

59% / 58% uppger att 
de var mycket nöjda 
med personalens 
bemötande

Ingen i våra verksamheter ska kränkas på grund av 
etnisk bakgrund, religion, sexuell läggning eller 
funktionshinder.
(ordinärt boende/äldreboende)

Uppgift saknas Uppgift saknas

Har du under det senaste året upplevt något av följande 
i dina kontakter med personalen? 
Att personalen:
o inte visat respekt för din integritet 

Uppgift saknas Uppgift saknas
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genom att de t.ex. inte knackat på 
dörren innan de kliver in i ditt 
rum/lägenhet

o kommenterat dig, dina saker eller
ditt rum/lägenhet negativt

o behandlat dig respektlöst genom 
ordval, tilltal eller gester

o talat förminskande till dig t.ex. som 
om du vore ett barn

o nonchalerat dina önskemål i samband 
med den hjälp du får

o ignorerat dina önskemål i samband 
med måltidssituationen

o inte visat respekt vid t.ex. toalett-
besök, dusch eller påklädning

o varit hårdhänt i samband med
t.ex. toalettbesök, dusch eller påklädning

o visat avsmak i samband med omvårdnad
o på annat sätt agerat olämpligt
o Nej, jag har under det senaste året 
       inte upplevt någon av ovanstående

Delaktighet i beslut

Indikator 2019 2020

Fick du välja utförare av hemtjänst? 71% uppger att de 
fått välja utförare.

76% uppger att de 
fått välja utförare.

Brukar personalen ta hänsyn till dina åsikter och 
önskemål om hur hjälpen ska utföras? (Ordinärt 
boende/Vård- och omsorgsboende)

94 % / 84 % uppger 
att personalen alltid 
eller oftast tar hänsyn 
till åsikter och 
önskemål.

95% / 81% uppger att 
personalen alltid eller 
oftast tar hänsyn till 
åsikter och önskemål.

Är handläggarens beslut anpassat efter dina behov? 80 % uppger att 
beslut är anpassat 
efter behov.

80% uppger att beslut 
är anpassat efter 
behov.

Brukar du kunna påverka vid vilka tider personalen 
kommer? (Ordinärt boende Vård- och omsorgsboende)

74 % / 60 % uppger 
att de alltid eller 
oftast kan påverka 
vilka tider personalen 
kommer.

75% / 64% uppger att 
de alltid eller oftast 
kan påverka vilka 
tider personalen 
kommer.

Andel personer som fick minst ett av sina beslut uppföljt 
under året. 

1658 (registrerade) 
uppföljda beslut och 
7 uppföljningar i 
ärenden med våld i 
nära relation

1535 (registrerade) 
uppföljda beslut och 
3 uppföljningar i 
ärenden med våld i 
nära relation

Andel kunder som känner till vart man ska vända sig 
när man har synpunkter på vård och omsorg. (Ordinärt 
boende/Vård- och omsorgsboende)

69 % / 50 % uppger 
att de vet vart man 
vänder sig med 
synpunkter.

74% / 53% uppger att 
de vet vart man 
vänder sig med 
synpunkter.
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God och näringsriktig mat (äldreboende)

Indikator 2019 2020
Är det trivsamt i de gemensamma 
utrymmena?

62 % uppger att det är trivsamt i 
de gemensamma utrymmena

63% uppger att det är trivsamt i 
de gemensamma utrymmena

Brukar personalen ha tillräckligt 
med tid för att kunna utföra sitt 
arbete hos dig? 

73 % uppger att personalen på 
boendet alltid eller oftast har 
tillräckligt med tid att utföra 
arbetet

74% uppger att personalen på 
boendet alltid eller oftast har 
tillräckligt med tid att utföra 
arbetet

Upplever du att måltiderna är en 
trevlig stund på dagen?

71 % uppger att måltiderna som 
serveras på det särskilda 
boendet alltid eller oftast är en 
trevlig stund på dagen.

69% uppger att måltiderna som 
serveras på det särskilda 
boendet alltid eller oftast är en 
trevlig stund på dagen.

Hur brukar maten smaka? 76 % uppger att maten som 
serveras på det särskilda 
boendet smakar mycket eller 
ganska bra

75% uppger att maten som 
serveras på det särskilda 
boendet smakar mycket eller 
ganska bra

Dygnsfastemätning medel och 
median

Medelvärde: 12,3 h 
Median: 12,8 h

Medelvärde: 11,78 h. 
Median: 12,50 h.

Åtgärder som är genomförda för de 
som har risk för fall, undernäring, 
trycksår och nedsatt munhälsa för 
personer i särskilt boende, andel i 
procent. 

53 % har bedömts ha risk för 
fallskada, undernäring, trycksår 
eller nedsatt munhälsa och 
minst en åtgärd mot riskområdet 
har utförts

Uppgift saknas

Bättre, förebyggande och rehabiliterande åtgärder

Indikator 2019 2020
Antalet fall ska minska i en fallande 
skala X - X - X utifrån 2016 års 
resultat i Flexite. 
Alla fall med skada eller 
återkommande fall utan skada ska ha 
en vårdplan för hur arbetet bedrivs.
Antalet uppkomna händelser, i 
exemplet fall.

---- ---

Är möjligheterna att komma utomhus 
bra eller dåliga? 

64 % uppger att det är mycket 
eller ganska bra möjligheter att 
komma utomhus.

67% uppger att det är mycket 
eller ganska bra möjligheter att 
komma utomhus.

Antal platser i Vård- och 
omsorgsboende där den äldre erbjuds 
daglig utevistelse.

78 % av boendeplatserna i 
särskilt boende inom 
äldreomsorg som erbjuder daglig 
utevistelse.

82% av boendeplatserna i 
särskilt boende inom 
äldreomsorg som erbjuder daglig 
utevistelse.

Antal fallskador/1000 invånare i 
åldern 80+ som inneburit behov av 
slutenvård 

61 Uppgift saknas

Läkemedel som bör undvikas bland 
äldre (75+), andel (%). 

5,3% / 7,7% Uppgift saknas
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Tryggad personalförsörjning

Indikator 2019 2020
Medarbetarindex (MI) lägst som 
kommunens medelvärde. 
(Medarbetaren upplever meningsfullhet, 
delaktighet och glädje
i arbetet.)

Ingen övergripande 
medarbetarundersökning har 
genomförts.

Ej aktuellt. Enligt beslut av 
kommundirektörens 
ledningsgrupp har tidigare 
övergripande 
medarbetarundersökning ersatts 
av OSA-enkät som årligen görs 
på respektive arbetsplats.

Minskad sjukfrånvaro, högst 7,0 % November 9,15 % Ej aktuellt att redovisa p.ga. 
pandemi

Öka andelen medarbetare med 
undersköterskeutbildning till 75%

November 75 % 76%

Flexibla former för beslut om äldreomsorg

Indikator 2019 2020
Vägledande riktlinjer för 
biståndsbedömning

Riktlinjer uppföljda, uppdaterade 
utifrån IBIC och antagna av 
nämnden.

Förslag till uppdaterade riktlinjer 
är presenterade för nämnden men 
är inte antagna.

Rutin för handläggningsprocess Finns Finns

Ärendehandledning för 
biståndshandläggare varje vecka

Genomförs Genomförs

Arbete med att stärka professionen 
biståndshandläggare, bland annat 
genom att ändra ordning av 
uppdelning, från geografiska distrikt 
till fördelning efter datum.

Genomförd förändring kvarstår. Genomförd förändring kvarstår.
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