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Förvaltningsberättelse
Nämnd: Socialnämnden
I.

Nämnden i korthet

Avvikelse årsbokslut 2015 -321 tkr
Socialnämnden ansvarar för omsorg om äldre och funktionsnedsatta, socialpsykiatrisk
verksamhet, kommunal hälso- och sjukvård, individ- och familjeomsorg, budget- och skuldrådgivning samt verksamhet för ensamkommande flyktingbarn. Att ge stöd, vård och omsorg med god kvalitet för de medborgare som behöver detta i sin vardag ses som nämndens huvuduppdrag. Gunilla Johansson (S) är ordförande och Ewa Ekman är förvaltningschef.

II.

Viktiga händelser under året


Utvecklings- och kvalitetsarbetet inom omsorgen om funktionsnedsatta har lett till
ökad kompetens och förbättrade resultat, främst inom området bemötande utifrån
brukares behov samt i arbetet med genomförandeplaner och social dokumentation.
Utvecklingen av arbetet har skett med hjälp av bemötandeombud och genomförandeplansombud. Tydliggörandet av rutiner och metoder för brukararbetet samt fokus
på rapporteringsskyldighet och avvikelsehantering har utvecklat verksamheten.
Regionalt och nationellt sett är omsorgens kvalitetsarbete i framkant. Under året har
verksamheten haft brist på både chefer och baspersonal och vid årets slut finns fortfarande vakanser inom flera områden.



Arbetet med eHälsa har utvecklats under året. Projektet Mobilitet har introducerats i
hemtjänstgruppen i Borgholm, där personalen med hjälp av smartphones kan läsa
information och dokumentera direkt hos brukaren. För verksamheten försörjningsstöd inom IFO, Individ- och familj, har ett förberedande arbete skett för att kunna arbeta digitalt. Skapandet av en e-tjänst ska underlätta vid ansökan av bistånd samt
förenkla uppföljningen i ärendet. Arbetet har fokuserat på ökad service för medborgare genom möjlighet att skicka in ansökningar via webben. Utbyte till digitala
trygghetslarm har genomförts fullt ut och vårdplanering via video har blivit rutin i
verksamheten. Beslut har tagits att prova tillsyn via webb inom hemtjänsten.



Inspektioner och uppföljningar från IVO, Inspektionen för vård och omsorg, visar att
verksamheten vid kommunens HVB-hem Ekbacka har utvecklats positivt och att rutiner och riktlinjer tydliggjorts. Verksamheten har under året expanderat då fler ensamkommande barn/ungdomar söker asyl i Sverige nu jämfört med tidigare. Antalet
ensamkommande som anvisats till kommunen har överstigit antalet tillgängliga platser och från oktober månad började situationen bli svår att hantera. Flera muntliga
rapporter om missförhållande togs emot under hösten och i december en skriftlig
rapport. I slutet av december beslutade socialnämnden att utredning skulle göras,
vilken avslutades med beslut att allvarligt missförhållande råder och att Lex Sarahanmälan ska göras.
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III.

Organisatorisk och social arbetsmiljö har varit i fokus under året. Arbete för att
sänka förvaltningens sjukfrånvaro pågår internt och ”Strategi för friskare medarbetare 2015” har implementerats. Strategins två huvuddelar innebär att hantera sjukfrånvaron med nya tydligare rutiner och att tillsammans på enheterna jobba för trivsel och arbetsglädje. Projektet Hälsa varje dag har blivit permanent och är tillgängligt för samtliga medarbetare. Delaktighet har betonats som en viktig aspekt av den
sociala arbetsmiljön. Lönekriterier, generella och specifika, har tagits fram i samverkan med alla berörda professioner och med de fackliga organisationerna. Fokus på
årets verksamhetsdialog var Vi och vår verksamhet. Ansvarig enhetschef samt
medarbetare deltog i dialogen med förvaltningsledningen. Avtal har tecknats för arbetskläder till äldreomsorgens personal och leverans beräknas i april/maj 2016.
Stimulansmedlen har erhållits för ökad bemanning inom äldreomsorgen och ska bidra till att sätta mål för vilken kvalitet som ska uppnås på respektive enhet.

Måluppfyllelse

Målen i det balanserade styrkortet bedöms med hjälp av nyckeltal. Några nyckeltal har visat
sig ha målvärden som inte är möjliga att följa upp. Dessa nyckeltal är inte medräknade i redovisningen nedan. Flera nyckeltal har också visat sig ha målvärden som är orimligt höga.
Dessa nyckeltal finns dock med i bedömningen, vilket påverkar måluppfyllelsen.

Medborgare
Perspektivet har ett verksamhetsmål som är delvis nått. Målet innebär goda resultat och
kvalitet inom stöd, vård och omsorg. Framgångsfaktorerna rör både förebyggande och pågående arbete och är relevanta för målet. De åtta nyckeltal som följts upp visar uppnådda
målvärden för tre nyckeltal och ej uppnådda för fem. Nyckeltalen som nåtts rör väntetid vid
budget- och skuldrådgivning, namngiven ansvarig sjukgymnast/arbetsterapeut i patientjournalen och positivt bemötande i receptionen. Måluppfyllelsen för de nyckeltal som inte nåtts
varierar, från delvis till nästan full måluppfyllelse. Anledningen till resultatbrister är brister i
kompetens, följsamhet till rutiner och planering vid omorganisation.

Verksamhet och process
Perspektivet har två verksamhetsmål varav ett är nått och ett inte nått. Verksamhetsmålet
som nåtts innebär medarbetarnas miljömedvetenhet. Målet som inte nåtts innebär ökning
av antal externa utförare. Framgångsfaktorerna rör positiv inställning till målen och är relevanta för målet. Två nyckeltal relaterar till varsitt mål. Det nyckeltalet som nåtts rör åtgärder
för miljöhänsyn. Det nyckeltalet som ej nåtts rör externa utförares nöjdhet med kommunen
som avtalspart. Detta nyckeltal är ej uppnått då externa utförare saknats under 2015.

Lärande & förnyelse
Perspektivet har tre verksamhetsmål, varav ett är nått och två inte. Verksamhetsmålet som
är nått innebär jämställdhetsperspektiv i verksamheten. Målen som inte nåtts innebär utveckling av verksamheten och användning av kvalitetsledningssystem samt ökad frisknärvaro. Framgångsfaktorerna rör både förebyggande och pågående arbete och är relevanta
för målet. 11 nyckeltal har följts upp, där målvärdet är nått för sex nyckeltal och inte nått för
fem. Nyckeltalen som nåtts rör jämställdhetsperspektiv, ökad användning av screeningmetoder, samverkan med skolan, ökad kompetens inom omsorgen om funktionsnedsatta och
rehabplan för hemrehabpatienter. Måluppfyllelsen för de nyckeltal som inte nåtts varierar i
många fall mellan berörda verksamheter, där några kan ha full måluppfyllelse och några
uppvisa brister. Brister i resultat är främst kompetensbrister och brist på rutiner.
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Ekonomi
Perspektivet har ett verksamhetsmål som inte är nått. Verksamhetsmålet innebär effektiv
resursanvändning. Framgångsfaktorerna rör både förebyggande och pågående arbete och
är relevanta för målet. Av sju uppföljda nyckeltal är målvärdet nått för tre och inte nått för
fyra. Nyckeltalen som nåtts rör minskade kostnader relaterat till försörjningsstöd, placeringar utanför kommunen och placeringsdygn missbruk samt minskade kostnader för kontorsmaterial. Anledningen till att fyra nyckeltal inte nåtts är dels större kostnader än budgeterat
på grund av personalbrist, svårigheter att bemanna i tillräcklig grad i verksamheterna, sjukdom och ökad vårdtyngd och dels kostnader som verksamheten inte kan påverka.

IV.

Ekonomisk analys

För år 2015 uppvisar socialförvaltningen ett negativt resultat på -320 tkr i förhållande till
budget. I tabell 3.4.1 redovisas budget och utfall per verksamhetsområde.
Centralt uppvisar socialförvaltningen ett underskott på -392 tkr för 2015. Förvaltningen har
centralt haft höga kostnader för satsningar relaterade till projektet Mobilitet i hemtjänst och
hemsjukvård samt satsningar på personal- och kompetensutveckling. Bland annat har förvaltningen under året arbetat med flera projekt för att öka kvalitets- och patientsäkerheten i
enighet med nämndens vision ”bästa kvalitet i varje möte”.
Hälso- och sjukvården genererade ett positivt resultat på 549 tkr för det gångna året. Trots
att kostnader för inköp av hjälpmedel överskred budget uppvägdes resultatet av ett flertal
vakanser i verksamheten som inte har kunnat tillsättas under året.
Äldreomsorgen uppvisar ett underskott på -6 988 tkr för 2015. Avvikelsen beror till stor del
på årets totala sjukfrånvaro, 9,63 procent. Större delen av underskottet (-3 100 tkr) utgörs
av sjuklön samt därtill tillkommande kostnader för övertid och fyllnadstid. Kostnader för
obekväm arbetstid bidrar också till underskottet vilket delvis beror på en högre personalstyrka än budgeterat samt en för lågt satt budget. Kostnader för utökning av bilparken utgör
en del av underskottet.
Omsorgen om funktionsnedsatta redovisar ett underskott på -3 277 tkr för året. Resultatet
beror på att det har tillkommit fler placeringar inom SoL under året, vilket ökat kostnaderna
för externa placeringar. Verksamheten har också haft högre kostnader för lokalhyror än
budgeterat samt intäktsbortfall.
Individ och familjeomsorgen uppvisar ett positivt resultat på 5 569 tkr för det gångna året.
Resultatet beror på ett lägre antal placeringar än budgeterat samtidigt som det funnits flera
vakanta tjänster under året, kostnaderna för försörjningsstöd har varit låga och verksamheten har också haft hyresintäkter från kommunens HVB-hem som inte varit budgeterade.
Ensamkommande flyktingbarn redovisade ett positivt resultat på 4 595 tkr för året. Det positiva resultatet beror på att intäkter för tidigare år inkommit samt att de vakanser som uppstått i verksamheten inte kunnat bemannas upp i samma takt som antalet barn har ökat.
Trots stora utmaningar under året har verksamheten på kommunens HVB-hem utvecklas
positivt och nya rutiner och riktlinjer har arbetats fram vilket avser förbättra arbetet med
mottagandet av ensamkommande barn. Förvaltningens övriga projekt har under året bidragit med ett överskott om 30 tkr.
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V.

Framtid

Det systematiska förbättringsarbetet utvecklas för större trygghet och säkerhet för alla i behov av vård och omsorg. Utvecklingsområden framöver är digitalisering och ökad datoranvändning i alla verksamheter, rutiner för analys av verksamhetens resultat, införande av
modellen IBIC (tidigare ÄBIC), Individens behov i centrum, arbete med och uppföljning av
social och medicinsk dokumentation, ökad kunskap och säkerhet i rapporteringsskyldighet
och avvikelsehantering för all personal samt utveckling och uppföljning av introduktionen i
verksamheterna. Planering och stöd för samverkan kring individers behov med hjälp av
SIP, samordnad individuell plan, har kommit igång under 2015 och kommer att intensifieras
under 2016.
Organisationen inom IFO, Individ- och familjeomsorgen, utvecklas för att möta nya behov.
Strategin för att hitta fungerande hemmalösningar istället för externa placeringar och den
stora ökningen av ensamkommande barn och ungdomar ställer nya krav på socialsekreterarnas arbete. Svårigheten att rekrytera erforderlig kompetens är en utmaning som måste
hanteras. Det förebyggande teamet är en ny verksamhet uppstartad under 2015, med målgruppen familjer med barn i åldern 6 till 18 år. Teamets planerade arbete med tidiga insatser förväntas ge behovsanpassat individuellt stöd och därmed förbättrade förutsättningar
för barns och ungas utveckling.
Svårigheten att rekrytera personal sätter fokus på den goda arbetsplatsen och goda
arbetsvillkor som viktiga kvalitets- och konkurrensfaktorer. Ökad dialog och delaktighet för
medarbetarna, mer engagemang och mer verksamhetsnära ledarskap bidrar till den goda
arbetsplatsen, vilken kommer att ha stort fortsatt fokus framöver. Ett projekt för goda
arbetsvillkor, som startade hösten 2015 och ska pågå till 2017, är Nya tider. Projektet gäller
önskad tjänstgöringsgrad och reducering av delade turer. Arbetet leds av en projektledare
på halvtid samt en projektgrupp med chefer och medarbetare från berörda verksamheter,
personal- och ekonomiavdelningen samt fackliga företrädare. Första steget i Nya tider är att
erbjuda alla medarbetare på särskilt boende, Säbo, som har lägre tjänstgöringsgrad än åttio
procent att höja till åttio procent. Initialt ska också antalet delade turer på Säbo reduceras
till hälften. Även projektet Nya tider ska lyfta frågan om delaktighet för personalen samt
arbeta med den goda arbetsplatsen. I förlängningen förväntas fokus på den goda
arbetsplatsen och på goda arbetsvillkor också leda till ökad kvalitet och patientsäkerhet.
Tabell 3.4.1 Året i siffror (tkr)
Verksamhet
Centralt

Budget
2015

Bokslut
2015

Avvikelse

14 874

15 266

-392

Bemanningsenheten

2 817

3 222

-405

Hälso- och sjukvård

23 135

22 586

549

Särskilt boende

69 075

72 845

-3 770

Ordinärt boende

61 861

65 080

-3 219

Omsorgen om funktions-nedsatta

54 611

57 888

-3 277

Individ- och familjeomsorg

25 415

19 846

5 569

251 787

256 733

-4 946

Ensamkommande

0

-4 595

4 595

Projekt

0

-30

30

251 787

252 108

-321

Summa

Total
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Kvalitetsberättelse
1. Sammanfattning
Kvalitetsberättelsen är en redovisning av kvalitetsarbetet och av kvalitetsledningssystemets
effekt. Enligt PSL, Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659, ska vårdgivaren senast 1 mars
varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Så länge det går att utläsa de uppgifter
som anges i PSL och i SOFSF 2011:9 finns inget hinder för en vårdgivare att upprätta sin
kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse i ett och samma dokument.
Vad är kvalitet och patientsäkerhet för oss?
Socialnämndens verksamhetsidé och vision är att vi ger människor; män, kvinnor, flickor
och pojkar stöd, vård och omsorg med bästa kvalitet. Med medborgarens fokus ges insatser i dialog utifrån den enskildes behov och förutsättningar för ett självständigt och meningsfullt liv. Våra insatser utgår från vår värdegrund med extra fokus på värdeorden respekt, trygghet och meningsfullhet. Sammantaget innebär detta kvalitets- och patientsäkerhet för oss. De viktigaste åtgärderna för att öka kvalitets- och patientsäkerheten 2015 är:










Satsning på utveckling av arbetet inom omsorgen om funktionsnedsatta.
Fokus på bemötande och behov i alla verksamheter.
Planering och stöd för samverkan och SIP, samordnad individuell plan.
Utbildning och ledningsstöd i rapporteringsskyldigheten och avvikelsehantering.
Implementering och fortsatt utveckling av kvalitetsledningssystemet.
Utveckling av samtliga områden knutna till eHälsa
Uppbyggnad av den nya organisationen inom IFO för hemmaplanslösningar.
Utbildning och stöd i digital dokumentation för all personal.
Satsning på den goda arbetsplatsen och goda arbetsvillkor.

Utvecklade rutiner för systematiskt förbättringsarbete har varit ett stöd när kvalitet och patientsäkerhet under 2015 har följts upp mer strukturerat. Kunskaper och erfarenheter från
verksamheter som gjort framsteg har tagits tillvara och utgjort grund för förbättringsområden inom andra verksamheter. Risker och skador har identifierats i större utsträckning,
kommunicerats och rapporterats i tidigare skeden samt hanterats med bättre kunskap och
säkerhet än tidigare. De viktigaste resultaten som uppnåtts under 2015 är:








Kunskap om bemötande, behov och dokumentation.
Intern efterfrågan på analys, åtgärder och uppföljning av resultat.
Tydligare struktur för rapporteringsskyldighet och avvikelsehantering.
Ökad efterfrågan på och följsamhet till riktlinjer och rutiner.
Förbättrade förutsättningar för digital dokumentation för all personal.
Utveckling av eHälsa-projekten mobilitet, e-tjänster och trygghetslarm.
Framtagen strategi för minskad sjukfrånvaro och ökad trivsel och arbetsglädje.
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2. Kvalitetspolicy
värdegrund

–

verksamhetsidé,

vision

och

Socialnämndens verksamhetsidé och vision fungerar, tillsammans med vår värdegrund,
som Socialförvaltningens kvalitetspolicy och gäller inom samtliga verksamheter.
Socialnämndens verksamhetsidé
Vi ger stöd, vård och omsorg med bästa kvalitet
Socialnämndens vision
Bästa kvalitet i varje möte
Vår värdegrund
Våra insatser utgår från vår värdegrund med extra fokus på värdeorden respekt, trygghet
och meningsfullhet. Värdegrunden är en självklar bas i all vår verksamhet.

3. Övergripande mål och strategier
Övergripande mål - Balanserat styrkort
Kommunfullmäktige har fattat beslut om övergripande, strategiska mål, vilka anger riktning
för samtliga verksamheter i Borgholms kommun. Ett balanserat styrkort har tagits fram för
samtliga verksamhetsområden med verksamhetsmål, aktiviteter och nyckeltal. Det balanserade styrkortet är ett verktyg som syftar till att varje verksamhetsområde med tilldelad resurs och kompetens arbetar för att nå uppsatta verksamhetsmål och ständigt förbättrade
resultat. Balanserat styrkort har använts för att styra och leda mot uppsatta mål 2015 utifrån
perspektiven Medborgare, Verksamhet & Process, Lärande & Förnyelse och Ekonomi.
Socialnämndens verksamhetsmål 2015
Vi har goda resultat och kvalitet inom stöd, vård och omsorg.
Vi har 2015 en ökad andel externa utförare.
Vi har ökat miljömedvetenheten.
Vi har utvecklat verksamheten och har kvalitetsledningssystem för ökat medborgarfokus
och ökad kvalitet.
Vi har jämställdhetsperspektiv.
Vi har ökad frisknärvaro.
Vi har kostnadseffektivitet och fördelar resurser efter behov.

4. Organisatoriskt ansvar för kvalitets- och
patientsäkerhetsarbetet
Verksamhetsansvar
Socialförvaltningen ansvarar för att, på socialnämndens uppdrag, handlägga, besluta och
verkställa ärenden enligt lagrummen SoL, LSS, LVM, LVU och HSL. För verksamheten ansvarar socialchef, som därmed är verksamhetsansvarig för kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet. Socialchef är också verksamhetschef enligt Hälso- och sjukvårdslagen, SFS
1982:763. Socialförvaltningens organisation och verksamhetsdelar visas i modell 1.
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Socialchef

Kvalitetsenhet
Q

ÄO

HSV

Ensamkommande

IFO

OFN

Admin

Modell 1: Socialförvaltningens organisation och verksamhetsdelar

Verksamhetsledning
Under 2015 leddes socialförvaltningens verksamheter av socialchef, verksamhetschef
ÄO/HSV, verksamhetschef IFO/Ensamkommande/OFN samt administrativ chef. Verksamhetschef ÄO/HSV var nyrekryterad 2015 och ansvarade för verksamheterna från januari, då
ÄO och HSV bildade ett nytt verksamhetsområde.
Kvalitetsenheten, Q
Q leds av socialchef och är en resurs- och stödfunktion för samtliga verksamheter för utveckling och kvalitet. Q arbetar med systematisk uppföljning, utredning, utbildning och
forskning/evidensbaserad praktik. Q består av MAS, SAS, utvecklingsledare för ÄO/HSV
respektive OFN samt systemförvaltare. Från januari 2015 köper Borgholms kommun 50 %
tjänst som MAS av Mörbylånga kommun.

5. Struktur för uppföljning och utvärdering
Kvalitetsledningssystem enligt SOFSF 2011:9
Q:et är socialförvaltningens kvalitetsledningssystem, ett stöd för att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. Q:et är uppbyggt enligt SOSFS
2011:9, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för systematiskt kvalitetsarbete. Q:et,
symboliskt uppbyggt som ett cirkulärt system där Q står för kvalitet, visar helheten i systemet, lagarna och målen i form av det balanserade styrkortet i centrum, som tillsammans
styr alla processer ute i verksamheten. Tabell 1 visar uppgifter kopplade till kvalitetsledningssystemet, Q:et, samt vilken funktion som är ansvarig för utförandet.
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Tabell 1: Uppgifter och ansvar för utförandet utifrån kvalitetsledningssystemet, Q:et
Uppgift
Styrdokument, riktlinjer, rutiner och processer i
kvalitetsledningssystemet, övergripande nivå

Funktion ansvarig för utförandet
Socialchef

Planering och ledning av kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet

Socialchef (verksamhetschef enligt HSL på beslut
av SN)

Rapporteringsskyldighet, avvikelserapportering

Socialchef

Rutiner och processer för ÄO/HSV i kvalitetsledningssystemet

Verksamhetschef ÄO/HSV, för HSV även MAS

Rutiner och processer för IFO/Ensamkommande/OFN i
kvalitetsledningssystemet

Verksamhetschef IFO/Ensamkommande/OFN

Rutiner och processer för Administration i kvalitetsledningssystemet

Administrativ chef

Uppföljning och utvärdering sker systematiskt med stöd av Q:et. Förbättringar initieras lokalt och centralt och förs fram till högsta ledningen, socialförvaltningens ledningsgrupp
SFLG, via lednings-, arbets- eller styrgrupper samt via kvalitetsenheten, Q.

6. Uppföljning genom egenkontroll
Socialförvaltningen har under 2015 fortsatt utveckla arbetet med systematisk egenkontroll.
En ny modell har skapats för egenkontroll kopplad till verksamhetschefernas återrapportering till nämnden. Egenkontroll period ett görs från oktober föregående år – mars innevarande år, sammanställs av Q i april och återrapporteras av verksamhetschefer till nämnden
i maj. Nästa period görs egenkontroll för april – september, sammanställning av Q i oktober
och återrapportas till nämnd i november. På detta sätt ger kedjan egenkontroll - återrapportering sammantaget resultatet för ett år, om än något förskjutet.
Under 2015 gjordes ett avsteg för rapporteringsperioderna då den första egenkontrollen
och återrapporteringen fick lov att vikas åt tidigare års, ej åtgärdade och/eller ej avslutade
avvikelser i Procapita. Syftet var att åtgärda och därmed komma tillrätta med dessa avvikelser och då även få bort ”högen” som gjorde att många chefer undvek de gamla avvikelserna. Ansvariga chefer fick i uppdrag att redovisa till sina verksamhetschefer endast i de
fall de inte hade åtgärdat och avslutat de gamla avvikelserna. Ytterst få gamla avvikelser
kvarstod efter denna egenkontroll.
Den andra egenkontrollen som genomfördes 2015 innebar granskning av måluppfyllelsen i
relevanta nyckeltal, kopplade till socialnämndens verksamhetsmål. Då den första egenkontrollen endast riktats mot avvikelser rymde denna andra egenkontroll samtliga aktiviteter i
egenkontrollprogrammet. Tabell 2 visar förvaltningens egenkontrollsprogram 2015.
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Tabell 2: Egenkontrollsprogram Socialförvaltningen 2015
Aktivitet

Omfattning

Rapportör

Källa

Frekvens

Avvikelser

Anta/kategori/klass,
mottagna, avslutade
Antal registrerade
och uppföljda

Systemförvaltare
MAS,
EC ÄO,
EC HSV
EC ÄO

Procapita

2 ggr/år

Ansvarig för
redovisning till nämnd
Socialchef

Senior Alert

1 gång/år

Verksamhetschef ÄO/HSV

Procapita

1 gång/år

Verksamhetschef ÄO/HSV

EC ÄO

1 gång/år

Enhetschef

Medarbetarsamtal
Procapita

MAS
EC HSV

Palliativa registret

2 ggr/år

Verksamhetschef ÄO/HSV
samt Verksamhetschef
IFO/Ensamkommande/OFN
Verksamhetschef ÄO/HSV

% följsamhet

Utvecklingsledare

SKL:s PPM

1 gång/år

Verksamhetschef ÄO/HSV

% av journaler
där patientansvarig
sjuksköterska
/arbetsterapeut/sjukgymnast är
dokumenterad

Enhetschef
HSV

Procapita

1 gång/år

Verksamhetschef ÄO/HSV

Kvalitetsregister
Senior Alert
Bemötandeplan
Värdighetsgarantier
Genomförandeplan
Kvalitetsregister
Palliativa
registret
Basala klädoch
hygienrutiner
HSV-journal

Andel med
bemötandeplan
utifrån behov
Andel
implementerat
Aktuella, delaktighet,
upprättade inom 14
dagar
% av parametrarna
som visar förbättrat
resultat

1 gång/år

7. Samverkan för att förebygga missförhållanden och
vårdskador
Definition av missförhållande enligt Socialstyrelsen:
Ett missförhållande är om en handling eller en underlåtelse som har medfört ett hot mot eller konsekvenser för enskildas liv, säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa.
Definition av vårdskada enligt Socialstyrelsen:
En vårdskada är lidande, obehag, kroppslig eller psykisk skada, sjukdom eller död som orsakats av hälso- och sjukvården och inte är oundviklig konsekvens av en patients tillstånd
eller förväntad effekt av den behandling patienten erhållit på grund av tillståndet.
Samverkan inom kommunen.
Väl fungerande kommunikation baspersonal emellan samt mellan baspersonal och enhetschef är av stor vikt för att undvika missförhållanden eller risker för missförhållanden. God
kunskap, säkerhet och förståelse av rapporteringsskyldigheten är också av stor vikt. Genomförda händelseanalyser visar att då brister finns i dessa faktorer finns stor risk att missförhållanden uppstår. Samverkan mellan baspersonal och enhetschef är också nödvändig
för att kunna uppmärksamma kompetensutvecklingsbehov, då bristande kompetens inom
bland annat bemötande vid funktionsnedsättningar och demens visat sig vara faktorer som
lett till missförhållanden. Enhetschefers ökade kunskap, uppmärksamhet och mod att våga
hantera svåra frågor har gjort att missförhållanden har kunnat uppmärksammas och åtgärdas i ett tidigt skede under 2015 än under tidigare år.
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Väl fungerande kommunikation mellan baspersonal och sjuksköterska är av stor vikt för patientsäkerheten. Genomförda händelseanalyser visar att brister i kommunikation många
gånger är en bidragande orsak till vårdskador eller risk för vårdskador. Den palliativa utbildning som genomförts för äldreomsorgens personal har, förutom ny kunskap, också skapat
bättre möjligheter för kommunikation om och kring patienters behov. Planering finns för att
genomföra motsvarande utbildning inom omsorgen om funktionsnedsatta snarast möjligt.
Samverkan mellan kommun och landsting
Samverkan hemsjukvården – Hälsocentralen
Samverkansmöte mellan hemsjukvården och Hälsocentralen sker en gång i månaden. Syftet är att utveckla verksamheten för bästa kvalitet för de som behöver våra insatser. Under
året har läkemedelsgenomgångar planerats enligt en ny rutin. Vi har också påbörjat ett projekt för undvikbar sjukhushusvård inom diagnos hjärtsvikt; att genom en uppsökande verksamhet i hemmet till gruppen Äldre med hjärtsvikt, hjälpa individen till en optimal vätskebalans och på så sätt undvika återkommande sjukhusinläggningar. Hembesök planeras av
sjuksköterska inom hemsjukvården då en patient fått en palliativ diagnos. Hembesök görs
av ansvarig läkare, sjuksköterska och eventuella andra professioner utifrån individuellt behov, en vecka efter utskrivning från sjukhuset. I samband med hembesöket sker genomgång av de delar som palliativa registret berör.

8. Riskanalys
Begreppet riskanalys kan tolkas negativt men vid riskanalys identifieras både negativa och
positiva faktorer. Material från Socialstyrelsen och SKL används som stöd vid riskanalyser.
Under 2015 har tre riskanalyser genomförts på övergripande nivå och ett flertal på individuell nivå enligt verksamhetens rutin. Innehåll samt riskområden tydliggörs i tabell 3.
Tabell 3: Genomförda riskanalyser och identifierade riskområden

Riskanalysens innehåll /
Övergripande nivå

Identifierat riskområde

Resurser har omdirigerats till verksamheten
för ensamkommande från Bemanningsenheten. Medarbetare från Bemanningsenheten
samt enhetens chef har flyttats till verksamheten för ensamkommande för att förstärka
denna i avvaktan på nyrekryteringar, vilka
pågår.

Påverkan på övriga verksamheter vilket medför att samhällsviktiga
funktioner försvagas. Svårt att bemanna vakanser i verksamheterna då
ytterligare 100 arbetspass/schemaperiod försvinner. Påverkar bemanningsenheten och planerare ute i verksamheten med ytterligare stresspåslag då
det inte finns vikarier att tillsätta passen med. Påverkar baspersonal och
brukare på enheterna då ej tillsatta turer kan påverka kvaliteten och patientsäkerheten. Påverkar arbetsbelastningen för alla inblandade EC, ordinarie
som tillförordnad.

Omorganisation ÄO/HSV

Bristande kontinuitet och bristande förtroende för ledningen på grund av
upprepade chefsbyten. Merarbete för personal på
IT-avdelningen, personal- och ekonomiavdelningen. Brister i behörigheter
hos Procapitaanvändare med brister i dokumentation som följd.

Patientsäkerhetsanalys på processen
”Ordinerat hembesök från Landstinget”,
genomförd av MAS tillsammans med tre
sjuksköterskor i Löttorp

Inga allvarliga säkerhetsrisker i processen. Högst riskpoäng utföll på att man
måste kontrollera att FAX maskinen fungerar hos sjuksköterskorna och att
papper är påfyllt. Rutin infördes att tjänstegörande sjuksköterska gör kontroll
dagligen. Processen kommer att förändras något under 2016 då faxen
kommer ersättas av Cosmic Messenger. Messenger är ett krypterat e-post
program. Bedömningen är att det blir något säkrare med Messenger.
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Riskanalysens innehåll /
Individuell nivå

Identifierat riskområde

Undvika eller minska användning av begränsningsåtgärder för brukare med psykiska funktionsnedsättningar eller demens.

Försvinnande från boende, matberoende, läkemedelsmissbruk, allvarlig oro
och förvirring hos brukare, skaderisk för brukaren själv samt skaderisk för
andra brukare på enheten, hot och våld mot personal.

Riskbedömning enligt fastställd rutin när det
föreligger någon form av risk för brukaren

Exempel på riskområden:
Trängda sociala situationer, t.ex. vid matbord, i affär, på aktiviteter där andra
människor deltar.
Relationer mellan brukare som blir svåra att hantera.
Brukare som utagerar som kommunikation mot andra brukare eller mot
personal.
Handlingsplan skrivs alltid efter riskbedömning.

Riskbedömning i ordinärt boende ÄO.
Beskrivning av risk, åtgärd, effekt görs enligt
rutin hos varje ny brukare i hemtjänst.

Exempel på riskområden:
Svårigheter vid förflytning i säng – sjukhussäng
Allergi husdjur – allergisk personal går inte dit
Halt på parkering – broddar inköpta, bättre sandat
Mörkt utanför ordinära boende – ficklampor inköpta
Otillräckligt med städredskap – inköpt av brukare – information till nya brukare

9. Händelseanalys
Under året har händelseanalys genomförts vid sex utredningar, varav fem utredningar genomförts enligt Lex Sarah och en utredning genomförts enligt Lex Maria. Händelseanalys är
en systematisk identifiering av orsaker till negativ händelse och tillbud. När en händelse inträffar som medför att en brukare/patient kommit till allvarlig skada eller kunde ha skadats
allvarligt genomförs en händelseanalys. Syftet med analysen är att få förståelse för hur och
varför händelsen inträffat samt ge information om vilka åtgärder som bör vidtas för att förhindra att liknande händelse upprepas. Händelseanalysen ska ge förslag på konkreta åtgärder för att förbättra patientsäkerheten. Analysen syftar inte till att besvara vem eller vilka
som gjort fel utan upptäcka brister som kan finnas i organisationen. Analysen ger svar på
följande frågor:




Vad har hänt?
Varför har det hänt?
Hur kan vi förhindra att det inträffar igen?

Ju mer kunskap som finns kring orsakerna till det som inträffat desto bättre blir organisationen på att upptäcka och åtgärda dem innan något inträffat. Analysledare vid utredningar/händelseanalyser som genomförs i Borgholms kommun är SAS eller MAS, SAS för utredningar enligt Lex Sarah och MAS för utredningar enligt Lex Maria. Utredare kan även
vara, förutom MAS/SAS, utvecklingsledare med hjälp av enhetschef, dock inte då det berör
enhetschefs egen enhet. Analyserna genomförs efter följande modell:
-

De personer som varit inblandade i själva händelsen eller som på annat sätt kan ha
kännedom om den intervjuas av analysledarna/utredarna. Även brukaren/patienten
och/eller anhöriga kan komma att intervjuas.
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-

-

En genomgång av händelseförloppet genomförs, där möjliga bakomliggande orsaker identifieras.
Det samlade resultatet analyseras av analysledarna/utredarna och presenteras för
ansvarig verksamhetschef som deltar i ytterligare analys och bildar en analysgrupp
tillsammans med analysledarna. I gruppen ser man på vilka bakomliggande orsaker
som ledde till att det gick fel och föreslår konkreta åtgärder. I slutet på utökades
analysgruppen inom verksamheterna ÄO och HSV med chefsrepresentanter.
Verksamhetschef samråder därefter med socialchef och verkställer de åtgärder som
beslutas.

10. Personalens rapporteringsskyldighet av
missförhållanden och vårdskador
Under 2015 har omfattande utbildning skett i rapporteringsskyldighet och avvikelsehantering. SAS har utbildat samtliga chefer och biståndshandläggare inom äldreomsorg och omsorg om funktionsnedsatta. Respektive chef har sedan fått i uppdrag att informera och utbilda sin personal och SAS finns att tillgå som resurs. Systemförvaltare har utbildat samtlig
legitimeras hälso- och sjukvårdspersonal. Information och kunskap om rapporteringsskyldigheten och avvikelsehantering har också lagts in i alla introduktioner för all personal. Våren 2016 kommer SAS att även utbilda samtlig personal inom Individ- och familjeomsorgen
samt inom verksamheten för ensamkommande.

11. Hantering av klagomål och synpunkter
Inom socialförvaltningens verksamheter har mottagning och utredning av klagomål och
synpunkter utvecklats ytterligare under 2015 och rutiner finns i kvalitetsledningssystemet.
En rutin riktar sig mot fråga/klagomål/synpunkt som inkommer till socialnämndens mail via
e-tjänst på Borgholms kommuns hemsida eller som inkommer per brev till socialförvaltningen. Den andra rutinen riktar sig mot klagomål/synpunkt som inkommer till tjänsteman på
socialförvaltningen muntligt eller skriftligt. Klagomål/synpunkt registreras alltid i Procapita
som avvikelse ”Klagomål/synpunkt” och hantering sker enligt rutin.
Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
HVB barn och unga vid Ekbacka ungdomsboende
Ungdomsboendet har haft två oanmälda inspektioner av IVO under 2015. IVO:s fokus för
inspektionerna var att samtala med de placerade barnen och ungdomarna. Samtalen utgick
från deras upplevelse av trygghet och säkerhet samt möjlighet till att vara delaktiga. Vid den
första inspektionen granskades även att huvudmannen, i enlighet med bestämmelserna i
lagen (2007:171) om registerkontroll av personal vid sådana hem för vård eller boende som
tar emot barn, tagit in erforderliga registerutdrag.
Av den första tillsynen framkom att registerkontroll i flera fall utförts först efter att anställning
påbörjats och att registerkontroll saknades helt i två fall. Ett utdrag var äldre än sex månader i samband med anställning och registerkontroll av misstankeregister saknades i något
fall eller var felaktigt. Socialnämnden redovisade till IVO att verksamheten sedan tidigare
har en rutin för inhämtande av registerutdrag. Rutinen har efter inspektionen förtydligats
genom hänvisning till lagstiftningen gällande registerkontroll.
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Då det uppstått brister i hur rutinen efterföljts ett tillägg gjorts i introduktionsprogrammet för
nya chefer. Tillägget innebär att verksamhetschef ska informera om rutinen vid nyanställning av enhetschef för ensamkommande. IVO bedömde av verksamhetens redogörelse att
det bör finnas förutsättningar att komma till rätta med de påtalade bristerna och avslutade
ärendet. IVO hade inte, mot bakgrund av inhämtad information vid de genomförda inspektionerna, funnit några brister i de övriga delar tillsynen avsåg.
Klinta korttidsboende
Tillsyn av korttidsboendet har genomförts under 2015. Vid tillsynen lyftes bland annat frågor
om kompetens, ansvarsfördelning och ledarskap. IVO bedömde att det fanns stora brister
avseende hälso- och sjukvården i verksamheten, främst relaterat till att hälso- och sjukvårdsåtgärder inte bedöms som egenvård eller delegeras av legitimerad personal till personalen i boendet. IVO bedömde, trots att det generellt inte är lämpligt att barn och vuxna
blandas i samma verksamhet, att det fanns en tillfredsställande lösning som innebär att de
enskilda inte påverkas negativt. IVO bedömde också att barnet som finns i verksamheten
blir väl bemött, att innehållet är anpassat efter barnets förmåga och behov samt att personalen har den generella grundkompetens som behövs. MAS har svarat IVO 2015-01-08
men IVO har ännu inte avslutat ärendet.

Lex Sarah
Under 2015 har en ny modell för utredning och dokumentation av utredningar enligt Lex
Sarah börjat användas i kommunen. Modellen följer gällande lagstiftning för bestämmelserna om Lex Sarah i SoL, LSS samt i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS
2011:5) om Lex Sarah. Genom den framtagna modellen har det tydliggjorts vilka beslut en
utredning enligt Lex Sarah kan avslutas med och därmed också vad som ska Lex Sarahanmälas till IVO. Utredning enligt Lex Sarah avslutas alltid med något av följande beslut:
Inget missförhållande råder, ett missförhållande eller en risk för ett missförhållande råder
eller ett allvarligt missförhållande eller en påtaglig risk för risk för ett allvarligt missförhållande råder. Då ordet allvarligt finns med, ett allvarligt missförhållande eller en påtaglig risk
för ett allvarligt missförhållande råder, ska anmälan till IVO göras snarast. Den utredning
som har gjorts med anledning av det inträffade ska bifogas anmälan. Fem utredningar enligt Lex Sarah har gjorts under 2015. En av utredningarna visade att inget missförhållande
råder. Åtgärder vidtogs dock relevanta för det utredningen visade och utredningen avslutades. Tre utredningar visade att missförhållande råder. Åtgärder är vidtagna och utredningarna avslutade. En utredning enligt Lex Sarah avslutades med beslutet att allvarligt missförhållande råder och anmälan till IVO gjordes. Åtgärder är vidtagna, och ärendet avslutat
av IVO.
Lex Maria
En utredning enligt Lex Maria har gjorts under 2015, vilken visade allvarlig vårdskada.
Omedelbara åtgärder sattas in och Lex Maria-anmälan till IVO gjordes. Utredningen är avslutad och ärendet är avslutat av IVO. Inför 2016 har utredningar enligt Lex Sarah och Lex
Maria synkroniserats. Socialstyrelsen har beslutat om nya föreskrifter och allmänna råd om
utredning av vårdskador. De nya föreskrifterna som träder i kraft 1 januari 2016 heter utredning om vårdskador eftersom de huvudsakligen handlar om hur vårdgivare ska utreda
rapporterade vårdskador. De ersätter de tidigare föreskrifterna om anmälningsskyldighet
enligt Lex Maria. Den modell som tagits fram för utredningar enligt Lex Maria kommer under 2016 att ligga till grund för en modell för utredning av vårdskador.
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12. Sammanställning och analys
Sammanställning av rapporter
Under 2015 har 1922 avvikelser rapporterats, en ökning med 80 avvikelser från 2014. Mellan åren 2013 och 2014 var ökningen 306 avvikelser. Ökningen mellan 2013 och 2014 var
förväntad utifrån 2014 års utvecklade arbete med rapporteringsskyldighet och avvikelserapportering. Ökningen mellan 2014 och 2015 är mindre än föregående år men fortfarande
förväntad utifrån den ökade kunskapen.
Rapporterade avvikelser kan klassificerats från 1-5, där klassifikation med 3 eller högre innebär att utredning ska göras1. Klassifikation 4 är den högst använda klassifikationen under
2015. Under 2015 har antalet avvikelser kopplade till bemötande ökat, från 21 till 33, främst
rapporteras under avvikelsetypen Klagomål och Synpunkter.
Orsaker till ökningen bedöms dels bero på att avvikelser som tidigare år harrapporterats
med klassifikation 3 för avvikelsetypen Brist i omvårdnad SoL/LSS troligtvis under 2015
istället rapporterats under Klagomål och synpunkter. En ytterligare förklaring till det stora
antalet allvarliga avvikelser under 2015 är att avvikelserapporter inkommit från flera rapportörer avseende samma händelser och alla dessa rapporter registrerats i systemet. De allvarliga avvikelserna rör därmed ett betydligt färre antal händelser än 33. Avvikelserapporternas fördelning under åren 2013, 2014 och 2015 visas i tabell 4.
Tabell 4: Rapporternas fördelning genom åren samt antal med klass 3 eller 4 under 2015
Typ av avvikelse
Olyckshändelse

Antal
2013
630

Antal
2014
705

Klass 3
2014
15

Antal
2015
729

Klass 3 respektive
klass 4, 2015
9

Brist i omvårdnad SoL/LSS

103

129

11

114

4

Klagomål och synpunkter

78

148

21

138

33

Personaltillbud2

56

96

Brist i vård/rapporkedja

36

60

6

44

4

Administrativ avvikelse

31

75

2

41

2

Extern avvikelse

22

19

25

1

MTP (medicinteknisk produkt)

14

3

6

1

Specifik omvårdnad HSL

13

7

18

3

Allvarligt missförhållande

10

6

6

16

12 klass 3, 4 klass 4

Läkemedel

450

594

6

689

33 klass 3, 2 klass 4

Totalt

1536

1842

67

1922

104 klass 3, 6 klass 4

1

102

Klassifikation 3 Allvarlig incident = Korrigerande åtgärder måste vidtas omedelbart för att undvika en kritisk incident.
Händelsen har effekt på personens tillstånd men skadan är reversibel (går över), eller innebär hög omedelbar risk (utan effekt
på personen). Utredning enligt Lex Sarah görs.
Klassifikation 4 Kritisk incident = Allvarlig effekt på person. Allvarlig händelse som avvärjdes i sista sekunden. Om händelsen
inte hade avvärjts hade den lett till ett haveri. Utredning enligt Lex Sarah görs.
2
Personaltillbud rapporterades i avvikelsesystemet under 2015 endast för statistik.
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De olika avvikelsetyper som använts vid rapportering under 2015 och tidigare år har i
många fall försvårat för rapportörerna och medfört att en viss typ av avvikelse rubricerats
olika av olika rapportörer. Detta har bland annat lett till svårighet att se avvikelser som har
koppling till varandra och därmed också svårighet att se omfattningen eller allvaret i rapporterade händelser. Under 2015 har arbete skett för att förbättra och förenkla avvikelserapportering, genom större tydlighet i systemet. Det förbättrade systemet var planerat att tas i
bruk i slutet av 2015 men starten flyttades av praktiska skäl till januari 2016.
Under 2013 var en stor brist i avvikelsehanteringen i Procapita att flera rapporter inte markerades som mottagna och ett stort antal rapporter inte var avslutade. Ansvariga för avvikelsehantering uppmärksammades på bristen och åtgärder vidtogs. För 2014 förbättrades
hanteringen avsevärt, främst för ej avslutade rapporter vilka minskat betydligt i antal.
Denna förbättring har fortsatt under 2015. Andelen ej mottagna rapporter ligger kvar på
samma nivå som 2014. Förbättrad avvikelsehantering från 2016 förväntas leda till minskning även här. Tabell 5 visar förbättringen i hanteringen av mottagande och avslut.

Tabell 5: Ej mottagna och ej avslutade rapporter.
Brist
Ej mottagna rapporter

2013
13 %

2014
6%

2015
6%

Ej avslutade rapporter

98 %

23 %

15 %

Även om andelen ej avslutade rapporter har förbättrats ytterligare under 2015 är 15 %, 304
rapporter, fortfarande för högt. Ett antal rapporter kan röra pågående utredningar men troligt är att det även finns rapporter här som borde ha avslutats. Åtgärder pågår.
Analys av årets avvikelser som berör hälso- och sjukvården
Läkemedelsavvikelserna är fördelade över organisationen och några enheter har fler avvikelser än övriga. Generellt har ordinärt boende, där brukare har hemtjänst eller hemsjukvård, betydligt fler avvikelser än på särskilt boende. Förhållandet är 3 till 1, dvs. tre gånger
så många avvikelser relaterade till läkemedel inom ordinärt boende än på särskilt boende.
Det största antalet läkemedelsavvikelser, 118, återfinns inom hemtjänst Centrum.
Orsaker till det höga antalet läkemedelsavvikelser totalt bedöms bero på att det i början av
året var dålig kontinuitet på sjuksköterskor i flera områden, att läkemedelsrutinerna var
otydliga eller ej implementerade, samt svårigheter att rekrytera baspersonal till hemtjänst
och särskilt boende. Åtgärder som vidtagits är förbättrad bemanning både på enheterna
och inom sjuksköterskeorganisationen, uppstyrt patientansvar, uppdaterade läkemedelsrutiner samt kontinuerlig diskussion med sjuksköterskorna på APT och systermöten. Ytterligare planerade åtgärder rör fortsatt arbete för följsamhet av läkemedelsrutiner, översyn av
delegeringsutbildningen samt uppstyrning i varje team med strukturerad hantering av avvikelser av enhetschef, baspersonal och legitimerad personal i samverkan.
33 av totalt 689 läkemedelsavvikelser har klassificerats som allvarliga, klassifikation 3 och
två läkemedelsavvikelser som kritiska, klassifikation 4. Av dessa 37 allvarliga avvikelser har
en utredning enligt Lex Maria gjorts, vilken avslutats med beslutet allvarlig vårdskada och
därmed anmälts till IVO. MAS kommer att genomföra ytterligare analys av läkemedelsavvikelserna och nödvändiga åtgärder kommer att vidtas för ökad patientsäkerhet.
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Erfarenheter och lärdomar genom arbetet enligt Lex Sarah och Lex Maria
Sex händelser i verksamheten som har utretts under 2015 har medfört eller hade kunnat
medföra ett missförhållande eller en vårdskada. Genom arbetet med utredningar enligt Lex
Sarah och Lex Maria har viktiga erfarenheter och lärdomar gjorts under året. Utredningarna
har visat på betydelsen av:









Dokumenterade processer och rutiner för arbetet.
Tydliga rutiner för delegering och uppföljning av delegerade arbetsuppgifter.
God kunskap om rapporteringsskyldighet och avvikelsehantering.
Fastställda och kommunicerade processer och rutiner för kommunikation, informationsöverföring och dokumentation vid utredningar.
Samverkan och överläggningar i utredningsarbetet.
Tydlig dokumentation i personalärenden och långsiktig plan för uppföljning av inblandad personal vid risk för eller inträffande av missförhållanden/vårdskada.
Handledning och utbildning för hela eller delar av arbetsgruppen som berörs.
Handledning och stöd för ansvarig chef.

13. Samverkan med patienter, brukare, närstående,
intressenter
Samverkan för att förebygga missförhållanden och vårdskador har utvecklats under 2015.
Samverkan har skett genom arbetet med genomförandeplaner, vårdplaner, värdighetsgarantier och kvalitetsregister, samt inom nedanstående specifika område under 2015:
Anhörigkonsulenter för anhörigstöd
Anhöriga som vårdar närstående i hemmet är i behov av stöd för att klara sin vardag. Stöd
kan initieras via biståndshandläggare eller efterfrågas av anhöriga själva. Anhörigstödsteamet har ett specifikt ansvar för anhörigstödet i kommunen och har inriktat sig på individuellt stöd med samtal, hembesök och anhöriggrupper. Målsättningen med anhörigstöd är
att ge anhöriga hjälp och stöd att orka med sin situation och förhindra ohälsa vilket bidrar till
en ökad livskvalité. Anhörigstödet arbetar utifrån en handlingsplan, som 2015 har utgjorts
av föreläsningskvällar om kognitiva hjälpmedel, stress samt hälsobefrämjande aktiviteter
och att starta ett anhörigcafé i Borgholm. Föreläsningarna har genomförts under våren. Det
nya solrummet Karibien på Åkerbohemmet har använts i samband med anhörigträffar. Ett
anhörigcafé för anhöriga med närstående inom området demens har startats under hösten.
Anhörigstödsteamet har haft 93 kontakter i sin verksamhet under 2015. Samarbete med
landstingets demenssjuksköterska med regelbundna träffar och gemensamma hembesök
har fortsatt vilket lett till kontakt med flera nya anhöriga inom demensområdet. Anhörigstödsteamet har medverkat vid primärvårdens utbildningstillfällen för anhöriga till personer
med demenssjukdom och samarbete med demensföreningen har inletts. 2015 är Anhörigåret vilket har uppmärksammats med en fest för anhöriga med närstående. Under 2016 planeras för information om Anhörigstödsteamets verksamhet till pensionärs- och intresseorganisationer.
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14. Hur kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet har
bedrivits samt vilka åtgärder som genomförts för
ökad kvalitet och patientsäkerhet
Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och hälso- och sjukvård
I Kalmar län pågår utvecklingsarbeten inom områdena äldre, missbruk och beroende, sociala barn- och ungdomsvården, funktionsnedsättning, psykisk hälsa och eHälsa, där samordnande grupper finns för respektive område. Utöver dessa områden finns det arbetsgrupper för länsgemensamma frågor avseende habilitering/rehabilitering och informationsöverföring. Borgholms kommun är representerat i flera av de samordnande grupperna och
har kontaktpersoner knutna till samtliga utvecklingsområden. En länsgemensam ledningsgrupp, bestående av social- och omsorgschefer, representanter från regionförbundets ledning, landstingets ledningsstab samt landstingets förvaltningschefer inom hälso- och sjukvård, primärvård och psykiatri, leder arbetet. Organisationen för regional styrning i Kalmar
län visas i modell 2.

Modell 2: Regional styrning i Kalmar län

Målet är att modellen för samverkan långsiktigt ska försörja det egna länet/regionen med ett
praktiskt verksamhetsstöd och göra det möjligt att stimulera goda insatser, med fokus att
förbättra resultaten för patienter och brukare samt att utveckla arbetssätt. Samverkansarbetet grundar sig i ett antal överenskommelser på nationell nivå som också omfattar nationella stöd i form av stimulansmedel och prestationsersättning. Stödet ges under en begränsad tidsperiod och medverkar till ett långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete på lokal
och regional nivå. Huvuddelen av medlen går till kommuner och landsting som når vissa
förutbestämda mål. Åtgärder som genomförts i Borgholms kommun för ökad kvalitet och
patientsäkerhet redovisas nedan under varje regionalt utvecklingsområde.
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Kvalitetsregister i förbättringsarbetet
Senior Alert och vårdpreventivt arbete
PPM3-mätning i mars 2015 visar att 100 % av brukarna vid mättillfället var registrerade och
riskbedömda i Senior Alert. Täckningsgraden är hög jämfört med länets övriga kommuner.
Tabell 6 visar täckningsgraden.
Tabell 6: Täckningsgrad i % för andel riskbedömningar per kommun.

Trots full täckningsgrad finns en oroande trend för Senior Alert, då registreringarna under
året verkat avta i antal. Det ser inte heller bra ut när det gäller åtgärder, då många åtgärder
är planerade men få är rapporterade som utförda. Åtgärder på övergripande nivå för 2016
är att MAS och utvecklingsledare kommer att besöka alla enheter för att undersöka bakgrunden till resultatet och samtidigt inspirera och motivera till användning av kvalitetsregistret. Resultat för 2015 på övergripande nivå ser ut som nedan och resultatet fördelat per enhet redovisas i tabell 7.
Vårdpreventiva processen, alla riskområden, riskbedömningar 2015
Antal riskbedömningar totalt
Antal riskbedömningar med risk
Antal riskbedömningar med minst en planerad åtgärd
Antal riskbedömningar med minst en utförd åtgärd

3

PPM = punktprevalensmätning, mätning vid ett tillfälle.
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464
370
264
107

Vårdpreventiva processen, uppföljningar undernäring och trycksår 2015
Antal uppföljningar på riskbedömningar med risk för undernäring
Antal viktminskningar >5%
Antal uppföljningar på riskbedömningar med risk för trycksår
Antal trycksår

184
22
95
8

Tabell 7: Resultat Senior Alert 2015 fördelat per enhet
Enhet

Antal riskbedömningar

Ekbacka 2

23

Ekbacka 5

21

Ekbacka 6
Ekbacka 4

Snitt per
brukare/år

Antal
åtgärder

Antal
uppföljningar

Antal
avslutade

17

16

4

15

20

5

42

33

37

9

114

109

108

81

11

4

4

18

15

2

18

21

3

7

7

7

3

4

7

37

32

3

Soldalen Db

9

Soldalen Äb

23

Solgården

17

1,9

1,5

1,7

Strömgården

12

Ängen

13

Lunden

22

Hagen

11

18

17

6

Lyckan

9

9

6

3

1,7

Genomsnitt per enhet är 1,66 riskbedömningar per brukare och år men snittet borde kunna
vara 2. Siffrorna bygger på antalet platser varför Ekbacka 4 ligger högre beroende på omsättningen av brukare på korttiden.
Palliativa registret och palliativt arbete
Resultatet i Palliativa registret förändras kontinuerligt under åren, utifrån inrapporterade
dödsfall. Vid 2015 års slut hade Borgholms kommun rapporterat in 54 dödsfall, mot 44 inrapporterade dödsfall 2014. Den största förbättringen under 2015 är för indikatorn Utförd
validerad smärtskattning. Förbättringen är en satsning av kommunens palliativa grupp som
under 2014 utbildat och motiverat sjuksköterskor och baspersonal att använda smärtskattningsinstrument, vilket gett resultat under 2015. Flera kommunala indikatorer visar mycket
bra resultat 2015, dock inte alltid lika eller bättre än föregående år, vilket varit Borgholms
lokala målvärde i nyckeltal under 2015. Indikatorerna Läkarinformation till patienten och Läkarinformation till närstående är indikatorer som kommunen kan påverka genom sjuksköterskornas påstötning till läkaren, men som läkaren är den som ansvarar för att genomföra.
För indikatorn Uppfyllt önskemål om dödsplats är värdet i Palliativa registret mycket lågt.
MAS bedömning är att frågan troligtvis har missförståtts vid registreringen. Svar ”vet ej” registreras i registret som ”nej”. Brister för bedömning av munhälsa är enligt MAS brister i
dokumentation i journalen. MAS kommer att informera sjuksköterskorna tydligare hur registrering i Palliativa registret samt journalföring ska göras. Tabell 8 visar resultatet för respektive kvalitetsindikator för 2014 respektive 2015.
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Tabell 8: Jämförelse mellan resultatet per kvalitetsindikator mellan år 2014 och år 2015.
2014
2015

Försök gjordes under 2015 att driva ett projekt för att ytterligare utveckla dokumentationen i
palliativt skede genom förbättrad dokumentationen av symtomskattning och utvärdering av
denna. Projektet påbörjades och genomfördes med hjälp av systemadministratör men förväntade effekter nåddes inte då genomförandet blev under semesterperioden med mindre
personal och vikarier. Resultatet visade att dokumentationsmallen som gjorts endast använts av ett fåtal sjuksköterskor och att mallen inte fungerade då sjuksköterskorna inte
kunde utvärdera på samma ställe i journalen. Nytt samarbete med systemadministratör pågår och studiebesök har gjorts i annan kommun. Projektplanen för 2016 innebär att göra
ändringar i hela dokumentationsträdet i Procapita för att få en mer översiktligt dokumentation som kan förbättra patientsäkerheten. Den palliativa gruppen har under 2015 även genomfört workshops i etik med all baspersonal inom äldreomsorgen samt utarbetat ett vykort
att lämna till anhöriga angående efterlevandesamtal. Under januari till september 2015 har
den palliativa gruppen bestått av en sjukgymnast, en arbetsterapeut och två sjuksköterskor
med distriktsköterskekompetens. Från september är ytterligare en sjuksköterska med distriktsköterskekompetens med i gruppen istället för arbetsterapeut.
BPSD-registret och arbete med demens
Det regionala demensprogrammet, Program för omsorg och vård till personer med demenssjukdom i Kalmar län, har tagits fram på uppdrag av kommunstyrelser och landstingsstyrelse i Kalmar län. Syftet är att personer med demenssjukdomar ska ha tillgång till en
god och jämlik omsorg och vård oavsett var man bor i Kalmar län. Demensprogrammet för
Kalmar län är evidensbaserat, där man utgått från Nationella riktlinjer för vård och omsorg
vid demenssjukdom. Under hösten 2015 har det regionala demensprogrammet samordnats
med kommunens BPSD-arbete och en styrgrupp för demensarbetet i kommunen har bildats, med målsättning att ena de professionerna som arbetar mot demenssjuka personer.
Styrgruppen består av enhetschef, sjuksköterska, biståndshandläggare och arbetsterapeut,
samtliga med specifik kunskap inom demensområdet. Sjuksköterskan ansvarar, i samråd
med läkare, för att genomföra strukturerad utvärdering av behandlingseffekten av nyinsatta
samt gör demensuppföljningar med hjälp av beslutade instrument. Arbete pågår med att få
in ett strukturerat arbetssätt tillsammans med Hälsocentralen. Sjukgymnast och arbetsterapeut hjälper personalen på särskilt boende att planera och strukturera dagliga aktiviteter.
Arbetsterapeuten erbjuder också personer med mild till måttlig demenssjukdom kognitiva
hjälpmedel samt ger stöd i och följer upp användningen av hjälpmedel.
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Beslut finns att samtliga enheter för personer med demenssjukdom ska ha en BPSDadministratör utsedd av enhetschef. Enhetschef är samordnare för styrgruppen och ansvarar för utbildningar av BPSD-administratörer, återträffar samt handleder och informera enhetschefer med ansvar för demensenheter. Under 2015 har två BPSD-utbildningar skett,
där ytterligare administratörer utbildats. Från november 2015 finns det 1-2 administratörer
på samtliga demensboenden och hemtjänstområden. Under 2015 har också en lokal nätverksträff för BPSD-administratörer hållits. Kommunens samtliga chefer för demensboenden kommer under våren att delta i BPSD-träff i Växjö för att lära sig använda statistik från
registret på sina enheter. Under 2016 planeras för en nätverksträff för BPSDadministratörer under våren och en till hösten samt en ny utbildning av BPSDadministratörer och en vanlig demensutbildning för poolanställd personal.
NPI-instrumentet (Neuropsychiatric Inventory) mäter hur dement en person är. NPI-poäng
visar att Borgholms kommun har ungefär lika många dementa brukare som övriga kommuner i Sverige. Under 2015 har Borgholms kommun gjort totalt 85 registreringar, fördelat på
4-12 registreringar varje månad. Antal registreringar i registret kan vara fler än en per individ. Alla brukare på kommunens demensboenden och brukare med demensdiagnos som
har hemtjänst och är inskrivna i hemsjukvården bör registreras i BPSD minst 1 gång per år.
Uppföljningar tillkommer därefter. Borgholms kommun behöver öka antalet registreringar till
ca 20 registreringar per månad, vilket då i snitt innebär att registrera minst 2 brukare per
månad och enhet. De 85 gjorda BPSD-registreringarna 2015 visar följande resultat:
-

82 % av de registrerade har en bemötandeplan enligt BPSD.
74 % av de registrerade är smärtfria. Detta resultat är något högre än genomsnittet i
länet, vilket är 66 %.
74 % av de registrerade har fått en läkemedelsöversyn. Borgholms resultat ligger
något lägre än länssnittet, som är 86 %. Resultatet har dock förbättrats sedan 2014.
45 % av de 75 % som har haft läkemedelsöversyn har olämpliga läkemedel.

Värdegrund och värdighetsgarantier
De lokala värdighetsgarantierna är kvalitetsgarantier och en del av styrning och ledning i
värdegrundsarbetet. Värdighetsgarantierna är ett sätt att konkretisera värdegrunden. Informationen om garantierna har skett i många sammanhang och resultatet är positivt. Under 2015 har samtliga äldreomsorgens enheter arbetat för att skapa rutiner och implementera arbetet med värdighetsgarantierna. Alla brukare får broschyren med värdighetsgarantier vid start av hemtjänst eller vid inflytt på ett boende. Utbildning i värdegrunden och hur
man kan tänka och arbeta efter denna genomförs för baspersonalen på olika sätt och med
olika frekvens i samtliga äldreomsorgens verksamheter. Enhetschefer tar upp värdighetsgarantier på medarbetarsamtal och på lönesamtal. Rutiner och system för avvikelsehantering
har förtydligats så att man direkt kan inrapportera klagomål/synpunkt som rör lokala värdighetsgarantier. Inga klagomål eller synpunkter på värdighetsgarantierna har dock inkommit
under 2015. Kommunens arbete med värdighetsgarantierna uppmärksammas fortfarande
nationellt på Socialstyrelsens webbplats.
Utbildning i arbetet med genomförandeplaner
Under 2015 har genomförandeplansombuden inom ÄO fortsatt utbilda på enheterna, dock
inte med samma intensitet som under 2014, då bemanningsbristen påverkat även detta
område. Genomförd utbildning har baserats på att uttrycka sig värdegrundsmässigt, med
brukarens egen förmåga och delaktighet i fokus. Innehållet har koncentrerats på uppbyggnad och användning av genomförandeplan för ÄO.
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Dokumentation i Pro Capita.
Från april till december 2015 har utbildningsledare ÄO lett arbetet med att utbilda samtlig
baspersonal inom äldreomsorgen i social dokumentation i Procapita. Arbetet har i största
möjliga grad synkroniserats och samordnats med genomförandeplansombudens arbete.
Nästa steg, våren 2016, är att baspersonal på särskilt boende ska skriva sin HSLdokumentation på ett standardiserat sätt i Procapita och detta ska vara klart till sista maj.
Biståndsbedömning
Insatsbeslut inom Säbo, särskilt boende, har införts i Borgholms kommun. Biståndshandläggare gör behovsbedömning på hemtjänst i särskilt boende för ökad rättssäkerhet för
brukarna. Dessa beslut läggs på ca ett år. Uppföljning av effekterna av insatsbeslut på
Säbo kommer att göras under 2016. En viss ökning av fattade beslut för hemtjänst i ordinärt
boende har skett, relaterat till att det nu görs kortare beslut med frekventare uppföljningar/utvärderingar än tidigare. Antal brukare besluten berör är oförändrat. Förändring av platserna på särskilt boende pågår, då behov finns av ökat antal demensplatser.
RFM – Resursfördelningsmodell
Arbetet med en resursfördelningsmodell för äldreomsorgen har pågått under flera år. Effekter som uppnåtts är i nuläget att flera delar av handläggarprocessen har tydliggjorts och
kvalitetssäkrats. Modellen har dock inte gett förväntade effekter i äldreomsorgens verksamheter eller i budgetutfallet då den inte verkställts fullt ut. I slutet av 2015 saknas fortfarande
uppgifter som behövs för att modellen ska kunna fungera. Delar av den resurs som varit
aktiv i RFM och som har stor kunskap om modellen arbetar med andra uppdrag under
större delen av 2016, vilket påverkar det fortsatta arbetet. Beslut om hur fortsättningen med
RFM ska se ut kommer att fattas i början av 2016.
Hemlagat
Konceptet Hemlagat infördes i maj 2014 och har varit i bruk under 2015. Hemlagat innebär
att hemtjänstpersonal lagar mat hemma hos brukare i ordinärt boende där insatsen beviljats. Insatsen genomförs om möjligt tillsammans med brukaren och matsedel och inköp för
matlagning görs i dialog. Förändringen föregicks av att samtliga medarbetare i hemtjänsten
utbildades i livsmedelshygien, planering och matlagning.
Bedömningen nu, ett och ett halvt år efter införandet, är att Hemlagat huvudsakligen har
fungerat bra. Verksamheten har gjort ett omfattande arbete med omställning från distribution av färdiglagad mat till hemlagat. Medarbetarna fick utbildning innan start och repetitioner behövs för kvalitet och utveckling inom kostområdet. Positiva effekter av Hemlagat är att
Träffpunkten Solrosen har ökat i antal vid lunchserveringen med nästan en fördubbling de
senaste två åren. Träffpunktens ökning är uttalat av vissa besökare att det är trevligare med
sällskapet och att de slipper inköpen till huvudmålen. En positiv effekt är ökat självbestämmande för brukarna, då de nu väljer själva vilken mat de vill laga och äta. Kontinuerlig uppföljning av Hemlagat kommer att göras.
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Organisation Barn- och familj inklusive missbruksvård
Under året har en tjänst inom Barn- och familj inklusive missbruksvård förändrats för att öka
möjligheten att arbeta mer på hemmaplan. Det är en socialsekreterartjänst som förändrats
till en ledare i form av en 1:e socialsekreterartjänst. Förändringen gjordes i samband med
att organisationen förändrades till en utredar/utförarorganisation. Den nya organisationen
har inte kunnat genomföras fullt ut under hösten då socialsekreterarna har haft ett högt
tryck av ensamkommande flyktingbarn och flera tjänster inte gått att tillsätta.

Organisation utredar/utförarorganisation
Under året har arbetet med individ- och familjeomsorgens omorganisation fortsatt. Bakom
omorganisationen finns forskning kring placeringar av barn på HVB-hem som visar sämre
resultat för dessa barn än för de barn som får hjälp på hemmaplan tillsammans med sin
familj. Omorganisationen innebär att arbetsgruppen delats upp i två grupper, där den ena
gruppen genomför utredningar enligt BBIC (Barns behov i centrum) och den andra arbetar
med insatser. Detta gör att det finns större möjligheter att ge familjer vård på hemmaplan.
Genom organisationsförändringen ska personalgruppen få möjlighet att få mer koncentrerade och riktade arbetsuppgifter i syfte att bli säkrare och kunna ha högre kompetens. Omorganisationen skulle vara i bruk under 2015, men bemanningssvårigheter på grund av prioritering av personal till verksamheten för ensamkommande har påverkat organisationen.
Två socialsekreterare inom utförarverksamheten har fattats under 2015, vilket har gjort det
svårt att lämna över ärenden till behandlarna.
Effekter som framträtt är att utredarna uttryckt det positivt att man har en tydlig start- och
slutpunkt i ett ärende i och med att man vet att man lämnar det ifrån sig när utredningen är
klar. Vissa klienter har också uttryckt att det är skönt att byta handläggare. När alla tjänster i
den nya organisationen är tillsatta kommer fler effekter att visas. Den långsiktiga effekt som
eftersträvas är att kunna utföra behandlingsarbete på hemmaplan i större utsträckning än
tidigare, och därmed uppnå bättre och mer långsiktiga behandlingsresultat i familjer till lägre
kostnad än vid placeringar. Under 2015 har det framkommit att det finns behov av en enhetschef för individ- och familjeomsorgen vilket anställdes under slutet av året. Tjänsten
kommer vara tillsatt under första halvåret 2016.
Förebyggande teamet startades upp under 2015 och är en stor satsning under året. Teamet har under hösten varit ute på alla personalmöten i skolan och förskolan och berättat om
sin verksamhet, vilket tagits emot mycket bra. Förebyggande teamets målgrupp är familjer
med barn i åldern 6 till 18 år. Teamet arbetar med tidiga insatser där syftet är att ge behovsanpassat individuellt stöd och därmed förbättrade förutsättningar för barn och ungas utveckling. Förebyggande teamet ska i första hand arbeta med att erbjuda stöd till föräldrar
och barn i olika forum. Teamet kan i samtal med föräldrar och barn/ungdom kartlägga den
unges nätverk och nätverkets förmåga att stötta den unge.
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Föräldrar kan få hjälp att strukturera upp problem och göra upp en handlingsplan för hur
familjens förändringsarbete skall fortlöpa. Teamet arbetar oregistrerat och kan även hänvisa till andra verksamheter. Teamet har tystnadsplikt, men även anmälningsplikt vid misstanke om att barn far illa

Inflytande och delaktighet för brukare inom OFN
Borgholms kommun har, under 2015, haft ett pågående utvecklingsarbete inom omsorgen
om funktionsnedsatta som ligger väl i linje med rätten/stödet till kommunikation och brukares delaktighet i sitt sociala liv. Utvecklingsarbetet följer en handlingsplan byggd på kartläggning i verksamheten. För att kvalitetssäkra arbetet med brukares delaktighet och inflytande finns fastställda rutiner för arbetet i Q:et, socialförvaltningens kvalitetsledningssystem
enligt SOFSF 2011:9. Borgholms arbete mot nationella och regionala utvecklingsområden
delaktighet och kommunikation innebär att Delaktighet har förstärkts med:





Tydlig struktur och rutiner för arbetet med genomförandeplan (GP), utifrån brukarens delaktighet.
En individuell planeringsdag årligen för genomförandeplanernas uppföljning.
Förstärkt roll för kontaktmän i deras arbete gentemot brukare, med ansvar att –
tillsammans med brukare - arbeta fram/revidera, insatser i brukarens GP.
Tydliggörande pedagogiskt arbetssätt genom metoder till personalen i alla bostäder med särskild service enligt LSS. Detta främjar delaktighet och även
kommunikation, då brukare ges större möjlighet att hinna förstå, svara och
”hänga med” i sitt sociala liv genom igenkännande i bra bemötande, trygga rutiner i olika aktiviteter och i insatsernas genomförande.

Kommunikation - som förutsättning för delaktighet -har förstärkts med:





Framtagandet av AKK (Alternativ Kompletterande Kommunikation)
Spridning av idéer och information om förstärkning i kommunikation.
Personalfokus på att vilja förstå hur brukaren vill/kan vara delaktig i sitt sociala
liv och verkligen skapa utrymme till detta..
Kunskap i ett observerande, reflekterande arbetssätt med systematisk analys
och uppföljning

Handlingsplaner för utveckling
Under 2015 har en omfattande satsning på utveckling och kvalitet genomförts utifrån framtagna handlingsplaner, främst inom bostäder med särskild service enligt LSS. Utvecklingssatsningen har haft fokus på brukares behov, bemötande och miljö samt på tydliggörande
av rutiner för brukare och metoder för personal. I satsningen har också ingått utbildning i
bedömning av uppnådda effekter, vilket sedan använts, förutom för insatser hos brukare,
för att även följa upp själva utvecklingssatsningen. Utvecklingsledare OFN, ett projekt under
2014 och första delen av 2015, har permanentats och utvecklingsledare OFN ingår nu som
en resurs i kvalitetsenheten Q. Utvecklingsarbetet kommer under 2016 att fortsätta men då
främst riktas mot daglig verksamhet och personlig assistans.
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Social dokumentation och genomförandeplaner
Under 2015 har genomförandeplansombuden inom OFN utbildat personalen inom främst
gruppbostäder, servicebostäder och daglig verksamhet i arbetet med genomförandeplan
och social dokumentation, vilket lett till att arbetet inom dessa områden utvecklats betydligt.
Utbildningen, som letts av utvecklingsledare OFN, har baserats på att uttrycka sig värdegrundsmässigt och haft brukarens egen förmåga och delaktighet i fokus. På enheterna är
det nu respektive kontaktman som har ansvar för att genomförandeplanen upprättas och
hålls aktuell och genomförandeplansombudet fungerar som stöd och resurs i det arbetet.
Under året har också planeringsdagar med fokus på brukares genomförandeplaner genomförts på samtliga gruppbostäder. Genomförandeplansombuden har, tillsammans med enhetschef och utvecklingsledare OFN, ansvarat för uppläget och innehållet i planeringsdagarna.

Sysselsättning och träffpunktsverksamhet
Den PRIO-satsning4 som gjorts nationellt har konkretiserats genom regionalt PRIO-arbete
och lokalt genom förvaltningens styrgrupp PRIO. Ett prioriterat område har varit att ta fram
en strategi för hur individernas tillgång till arbete och sysselsättning kan öka i syfte att höja
sysselsättningsgraden för målgruppen – personer med psykisk funktionsnedsättning. I inventeringen som genomfördes 2013 framkom stor brist på individuellt anpassad daglig
sysselsättning för personer som har beslut på, eller skulle kunna få beslut på daglig sysselsättning enligt SoL. Därför startades ett projekt under våren 2015 med ändamålet att öka
möjligheten till individuell placering inom området individuellt anpassad daglig sysselsättningen. Fokus var att kommunen skulle öppna upp för fler praktik-/arbetsplatser för målgruppen. Modellen för att stödja brukarna att få och behålla ett arbete, så småningom även
på öppen arbetsmarknad, utgår ifrån Supported Employment – en modell rekommenderad
av Socialstyrelsen. Projektet kommer att pågå till slutet av 2016.
I inventeringen 2013 framkom även en stor brist på socialt umgänge. Därför startades ett
projekt under våren 2015 med syfte att ta reda på om det finns ett uttalat önskemål hos
målgruppen – personer med psykisk funktionsnedsättning – att kommunen startar en social
träffpunkt. Via enkäter till personer med beslut på boendestödsinsats och beslut om sysselsättning enligt SoL tydliggjordes att detta behov kvarstår. I enkäterna framkom även önskemål om utformning av en tänkt sådan verksamheten. Enkäterna var en del av framtagen
handlingsplan för området sysselsättning/träffpunktsverksamhet. Studiebesök av projektansvarig, personal från samt enhetschef för socialpsykiateriska teamet utfördes i en grannkommun för att dra lärdom då där nyligen öppnats en träffpunkt. Förslag finns att Socialförvaltningen kan bidra till att förbättra den psykosociala situationen för målgruppen genom
uppstartandet utav träffpunktsverksamhet specifikt för målgruppen och att finansiera verksamheten med de prestationsbaserade medel som Socialförvaltningen erhållit i PRIOarbetet. Borgholms kommun är väl representerade och långt framme i arbetet med psykisk
hälsa. Beslut har även tagits under 2015 att Borgholms kommun kommer att delta i det länsövergripande arbetet med suicidprevention samt delta i utbildning för instruktörer i Första
hjälpen vid psykisk ohälsa.
4

PRIO – Plan för Riktade Insatser inom Området psykisk ohälsa
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PSYNK
Psynkprojektet är ett treårigt nationellt utvecklingsprojekt 2012-2014, som drivits av SKL,
Sveriges Kommuner och Landsting. Det syftar till att synkronisera samhällets alla insatser
för barn och unga som har, eller riskerar att få, psykisk ohälsa. Övergripande mål är att
barns och ungas psykiska hälsa ska mötas med en helhet, att barn, unga och deras närstående får den hjälp de behöver, när de behöver det. Borgholms kommun har varit med i
Psynkprojektet sedan hösten 2013. Kommunen och landstinget bildade i slutet av 2014 en
lokal samordningsgrupp för uppföljning av de förbättringsområden som framkommit i kartläggningen. Gruppen inledde sitt arbete våren 2015 och har haft två samverkansmöten under året. Områden för samverkan har varit flyktingsituationen och dess hantering i olika
verksamheter samt användning av SIP, samordnad individuell plan, som redskap för samverkan.
Psykiatriteamets verksamhet
Under 2015 har psykiatriteamet varit inkopplat i nio ärenden av vilka två avslutades i början
av året. Ärendena har berört personlig assistans, äldreomsorg, individ- och familjeomsorg
samt omsorgen om funktionsnedsatta. Ett ärende genomfördes i samverkan med demensteamet. Psykiatriteamet har under bestått av tio medlemmar med olika profession. I teamet
ingår från 2016 utvecklingsledare för OFN, en utmärkt förstärkning bland annat då trygghetsinventeringarna under 2016 främst kommer att fokusera på OFN:s verksamheter.
Teamet har under 2015 fortsatt det arbete som startade 2014 – att inventera personals
upplevelse av att arbeta med personer med omfattande psykisk ohälsa. Inventeringarna har
tagit fasta på personalens upplevelse av trygghet/otrygghet och utifrån det haft uppföljande
träffar med personalgrupper i syfte att stärka trygghetskänslan. Utgångspunkt för de trygghetsstärkande samtalen/utbildningarna har i möjligaste mån varit, för personalgrupperna,
dagsaktuella exempel från deras arbete vilket gjort det lätt att ta till sig och applicera i verkligheten. I flera fall har det bland annat lett till upprättandet av en bemötandeplan utan att
ett teamärende har upprättats. Detta har ökat tryggheten för såväl personal som den som
tar emot insatsen. Arbetet kommer fortsätta under 2016.
I nästan samtliga ärenden utmynnar vägledningen från teamet i att personalen får hjälp att
upprätta en tydlig bemötandeplan som följs upp innan insatsen avslutas. En bemötandeplan är ett bra redskap för personalen och gör arbetsinsatserna kring och med den enskilde
brukaren/patienten mer lika oavsett vem som utför arbetet. Genom att bemötandeplanerna
belyser många väsentliga delar av en persons liv hjälper den till att öka känslan av sammanhang (KASAM) för den enskilde brukaren/patienten. Teamets insatser uppfattas ge
goda resultat och leder till att personalgruppen många gånger får bemötandeverktyg som
kan genomsyra arbetet även med andra brukare/patienter. Teaminsatsen dokumenteras, i
samtliga fall utom IFO-ärendet, i dokumentationsverktyget Procapita.
Psykiatriteamts powerpointpresentation rörande olika psykiska sjukdomar har frekvent uppdaterats och frekvent kommit till användning. Presentationen, som ligger tillgänglig digitalt
för alla anställda i Socialförvaltningen, används vid teamuppdrag för att på ett strukturerat
sätt tydliggöra och öka förståelsen kring olika psykiatriska tillstånd för att uppnå en förstärkt
samsyn och utifrån det anpassa bemötandet på ett optimalt sätt. Presentationen har bland
annat utökats med området ”hot och våld”. Hösten 2015 var Borgholms psykiatriteam inbjudet till Mörbylånga kommuns motsvarighet och relativt nystartade team. Syftet var att
delge erfarenheter, tips och råd för att underlätta arbetet i ett läge då deras team har varit
igång mindre än ett år. Samtal fördes även kring en möjlig gemensam utbildningssatsning
kommunerna emellan.
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Psykiatriteamet var i april 2015 inbjudet och genom teamledaren representerat på Socialstyrelsens avslutande nätverksmöte gällande utmärkande verksamheter med inriktning
äldre med psykisk sjukdom. De nätverksmöten som skett har bidragit till slutrapporterna
”Ökat stöd till äldre med psykisk ohälsa” samt ”Se tecken och ge rätt stöd – vägledning för
att uppmärksamma äldre med psykisk ohälsa inom socialtjänst och kommunal hälso- och
sjukvård”. Rapporterna finns tillgängliga på Socialstyrelsens hemsida.

e-Hälsa
Arbetet med e-Hälsa har fortsatt under 2015, nu utan stimulansmedel från staten. Arbetet
har stor prioritet och fokus 2015 har främst legat på delprojekten e-tjänster och mobilitet.
Innehållet i dessa projekt samt övriga prioriterade e-Hälsasatsningar redovisas nedan.
e-tjänster:
I december 2015 infördes två e-tjänster på kommunens hemsida: Ekonomiskt bistånd, där
klienten kan följa sitt ärende, samt Ansökan om bistånd inom SoL (trygghetslarm och hemtjänst) och LSS (kontaktperson, ledsagarservice och avlösarservice). Den som ansöker kan
också se att ansökan tagits emot och ta del av beslutet. Dessa e-tjänster kommer att utökas med fler funktioner. För e-tjänsten inom ekonomiskt bistånd, som lanserades under slutet av året, ges de sökande via "Min sida" på kommunens hemsida tillgång till information
avseende sitt ärende såsom beräkning, beslut och utbetalning, anteckningar kan göras tillgängliga för den sökande och socialsekreterarna kan se när den sökande tagit del av utlämnad information. E-tjänsten kommer att innebära utökad service för kommuninnevånarna samt frigöra tid för socialsekreterarna.
Mobilitet:
Modul för mobilitet för hemtjänst har köpts in och pilotprojekt startade våren 2015 inom en
avgränsad hemtjänstgrupp. Den mobila lösningen har fallit väl ut och samtliga hemtjänstgrupper kommer våren 2016 att börja arbeta mobilt. Nästa steg är att införa digitala nycklar
där personalen låser upp dörren hos brukaren med telefonen och samtidigt registreras
start- och sluttid hos brukaren. Planering ska påbörjas under 2016. Mobil lösning för handläggares arbete enligt IBIC, Individens behov i centrum (tidigare ÄBIC), har testats under
2015 och planeras komma igång våren 2016.
En arbetsgrupp inom hemsjukvård har testat olika mobila lösningar och beslut har fattats att
samtliga områden inom hemsjukvården också kommer att börja arbeta mobilt. Modul samt
hårdvara är inköpt. Surfplattor med avsedd applikation kommer att ge åtkomst till viktiga
patientuppgifter ute på fältet och därigenom bidrar mobiliteten till ökad patientsäkerhet. Mobiliteten inom hemsjukvården beräknas komma igång i februari/mars 2016. Riskbedömningar av mobilt arbetssätt har genomförts tillsammans med andra kommuner i länet.
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Övriga prioriterade e-Hälsasatsningar
- Alla analoga trygghetslarm har bytts till digitala larm under 2015.
- Säker roll och behörighet, arbetet med att införa SITHS-kort till externa system som
hanterar känsliga personuppgifter, fortsätter. Internt finns möjlighet till säker inloggning till verksamhetssystemet Procapita.
- Beslut finns om införande av nattillsyn via webbkamera och test kommer att ske under 2016.
- Patienter som är utskrivningsklara från sjukhuset vårdplaneras via video. Videoplanering sker 3-4 gånger i veckan och har gett goda resultat och samtidigt minskad
tidsåtgång för biståndshandläggare och hälso-och sjukvårdspersonal.

Hab/
Rehab

Kommunal basrehabilitering
Ett förtydligande av hemsjukvårdsavtalet har gjorts där bashabiliteringen kommer att övergå
till kommunerna. Arbetet med överföring pågår och Borgholms kommun har deltagit i information från Habilteringen i Kalmar om hur överföringen ska gå till. Förtydligandet av
hemsjukvårdsavtalet, som gäller från 1 juli 2015, innebär att bashabiltering ska tillhöra
kommunerna och Praktiska anvisningar för rehabilitering har reviderats. Ansvarsfördelningen mellan kommun och landsting innebär också att kommunen nu ansvarar för förskrivning
och utprovning av tekniska hjälpmedel som inte kräver specialanpassning, gällande personer över 18 år.

Informationsöverföring

SIP – Samordnad Individuell Plan
Implementeringen av SIP har hittills inte varit framgångsrik inom förvaltningen för området
barn och ungdom, även om samtal kring SIP numera sker i större utsträckning. För området vuxna med psykisk funktionsnedsättning har fler SIP upprättats under året, dock ännu i
blygsam omfattning. För barn och unga har endast en SIP upprättats under året och bedömningen är att fler skulle behövts. En handlingsplan för arbetet med SIP har tagits fram,
där utbildningssatsningar ingår. Utbildningssatsningen bygger på en kartläggning som genomfördes inom socialförvaltningen i Borgholm i september 2015.
Kartläggningen, som gjordes med hjälp av en enkät med tre enkla frågor för att fånga status
på SIP, skickades till nyckelpersoner inom socialförvaltningen och gav 29 svar, 75 % svarsfrekvens. Samtliga respondenter, 100 %, angav att de kände till begreppet SIP. 3 % hade
deltagit i SIP, varav 3 SIP var genomförda där Borgholm medverkat, men inte kallat. 14 %
hade genomfört s.k. ”vårdplaneringar” liknande SIP men som inte benämnts SIP. De vanligaste orsakerna till att kallelse till SIP inte gjorts uppgavs vara avsaknad av behov/underlag eller avsaknad av tillräckliga kunskaper om SIP.
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Sammanfattningsvis innebar kartläggningens resultat att alla tillfrågade kände till begreppet
SIP men väldigt få hade kommit nära att arbeta i/med en SIP. Varför man inte kallat till en
SIP beskrev de flesta med att man inte haft behov/underlag för detta, vilket även kan tolkas
som att man inte haft tillräcklig kunskap om SIP och därför heller inte använt verktyget.
Den planerade utbildningen innebär en gemensam SIP-utbildning/erfarenhetsutbyte, nu i
början av 2016, där chefer och nyckelpersoner inom socialförvaltningens verksamheter,
tillsammans med samarbetspartners inom landsting och skola, tillika samarbetspartners i
PSYNK, träffas för att tillsammans lära och utveckla arbetet med SIP i Borgholms kommun.
Utbildningen har sin grund i kartläggningen och bygger på den kunskap kartläggningen gav.
Utbildningen kommer att följas upp med ett gemensamt tillfälle under senare under 2016.
Handlingsplanens mål, vilket nu planeras uppnås under våren 2016, är att SIP är implementerat och används som ett verktyg inom Socialförvaltningens verksamheter.

Verksamheten för ensamkommande
Ett område som inte ingår i de regionala utvecklingssatsningarna - ännu - är verksamheten
för ensamkommande. I Borgholms kommun, liksom i hela landet, har verksamheten expanderat under 2015. Verksamhetens utveckling under 2015 beskrivs nedan:
Två handläggare arbetade med ensamkommande flyktingbarn under början av året, sammanlagt en heltidstjänst. Under året ökade bemanningen till 3 heltidstjänster. I slutet av året
blev belastningen större än förväntat vilket gjorde att en resurs ytterligare behövdes. Under
2015 var planeringen att regelmässigt ha 18 asylsökande ungdomar men det slutade med
att Borgholm hade 120 asylsökande personer. Verksamheten fortsätter att öka. Socialnämnden bedömde sig inte själv ha resurser att hantera situationen utifrån gällande lagkrav
och det är svårt att göra en bedömning inför 2016. Utredning enligt Lex Sarah har genomförts och avslutats med beslut om att allvarligt missförhållande råder, vilket därmed föranlett
Lex Sarah-anmälan till IVO. Åtgärder har satts in men bedöms inte vara tillräckliga för att
avhjälpa det allvarliga missförhållandet. Muntlig rapport om missförhållande togs emot i mitten på oktober samt fortlöpande under hösten 2015 och skriftlig rapport togs emot i mitten
av december.
Missförhållandet har bestått i att kommunen inte uppfyller de krav som gäller för mottagande av ensamkommande ungdomar. Verksamheten för ensamkommande har mer än
fyrdubblats på tre månader under hösten 2015. Kommunen har inte haft resurser, varken
tillräcklig kompetens, behörig personal eller lämpliga lokaler, för att möta det behov som
funnits. Kommunens socialsekreterare som arbetar med ensamkommande ungdomar hinner inte med eller har stora svårigheter att utföra sina arbetsuppgifter, både gällande utredningar, beslut och verkställigheter. Vid kommunens boende för ensamkommande ungdomar har personal fått anställas utan relevant behörighet och innan registerutdrag hunnit inkomma. Kommunens befintliga boende och de externa placeringar som gjorts har inte varit
tillräckliga för att möta verksamhetens behov, trots förtätning av antalet platser på boendet
och många externa placeringar. Relaterad till insatser för ökad kvalitet och patientsäkerhet
under 2015 är anmälan till IVO en markering att kvalitet och patientsäkerhet riskeras när
verksamheten inte klarar att följa gällande lagstiftning.
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15. Resultat
Centrala begrepp i kvalitetsarbetet är struktur, process och resultat för beskrivning och analys av kvalitet i vården. Förenklat kan sägas att strukturen visar på resurser som finns att
tillgå, processen beskriver vad som görs och resultatet är utfallet av strukturen och processen. Det finns ett klart samband mellan struktur, process och resultat. Varje komponent är
bunden till nästa som länkar i en kedja och de är beroende av varandra. Nedan redovisas
strukturmått, processmått och resultatmått för verksamhetsmålen.
Strukturmått - förutsättningar för att nå definierade mål, t ex andel personal som utbildats
och utbildningens omfattning.
Ledarutveckling
Under 2015 har samtliga chefer inom socialförvaltningen deltagit på två interna utbildningsdagar via personalavdelningen, en heldag i Praktisk arbetsrätt och en heldag i Verksamhetsutvecklande lönebildning. Utbildningsdagen i Praktisk arbetsrätt behandlade de mest
centrala delarna av arbetsrätten för chef, gav grundkunskaper om lagar, förordningar och
kollektivavtal som reglerar förhållandet mellan arbetsgivare, arbetstagare och fackförbund
samt de kunskaper och den träning som behövs för att agera korrekt och effektivt i det dagliga arbetet som chef. Syftet med utbildningen Verksamhetsutvecklande lönebildning var att
ge förutsättningar att på ett bra sätt hantera arbetsgivarrollen i lönebildningsfrågor inom
kommunen. Syftet var också att skapa samsyn och en gemensam strategi mellan verksamheterna samt se chefens möjlighet att driva utveckling med lönebildningen som verktyg.
I Borgholms kommun genomförs Ledarskapsprogrammet via Regionförbundet för samtliga
nya chefer och fyra av chefer har deltagit under året. Ledarutvecklingsprogrammet omfattar
totalt 8 dagar fördelade på fyra etapperna. Mellan träffarna sker arbete med hemuppgifter,
studiebesök och nätverksbyggande. Programmet fokuserar på fyra olika områden under de
fyra etapperna. Två enhetschefer inom ÄO och en enhetschef inom HSV har deltagit i den
nationella ledarutbildningen på 30 hp5 för chefer inom äldreomsorg. Utbildningen, som pågått under två år, avslutades i januari 2016. Flera av äldreomsorgens chefer och Bemanningsenhetens chef har deltagit i utbildning Time Care och Laps Care kvalitetssäkring.
Samtliga enhetschefer inom ÄO, HSV och OFN har gått Bemanningsakademin, en utbildning om tre dagar fördelat på två veckor. Innehållet i utbildningen, ledd av Time Care, var
budget i balans, bemanningsplanering utifrån verksamhetens behov, förutsättningar för resursplanering, hälsa och schemaplanering, samplanering samt chefsansvar för schemaprocessen. Utbildningen Bemanningsakademin kan knytas både till verksamheternas personalbehov som till förutsättningarna för Bemanningsenhetens arbete, vilket beskrivs nedan.
Ledarstöd genom kompetens från personalavdelningen har också utvecklats under 2015.
Chefsintroduktionen har, liksom övrig introduktion, utvecklats. Introduktionsprogram har tagits fram och använts i full utsträckning vid samtliga chefsintroduktioner under 2015. Chefoch ledarforum används av socialchef som mötesplats för avstämning och information/utbildning till förvaltningens chefer och ledare.

5

hp = Högskolepoäng
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Bemanningsenheten
Den service som bemanningsenheten ansvarar för har under 2015 varit omfattande inom
rekrytering och bemanning. Sommarrekryteringen har hanterats liksom under 2014 och arbetsbelastningen och bristen på vikarier i förhållande till verksamheternas behov har även
detta år diskuterats vid ett flertal tillfällen. Det har varit svårt att klargöra och likrikta rutiner
och den framtagna åtgärdsstrategin har inte fungerat full ut.
Antalet beställningarna till Bemanningsenheten ligger i stort sett lika som 2014. Enheternas
ökade tillsättning av vakanser ger även Bemanningsenhetens anställda mera trygghet och
möjlighet att planera. Trots tillsättningar minskar dock inte beställningarna till Bemanningsenheten och antalet nya timvikarier fylls inte på i samma omfattning som de som slutar eller
går in på vakanser. Ett av problemen är att många av vikarierna bor i Kalmar eller Färjestaden och inte har körkort. Personal uppger att bussförbindelserna inte passar med arbetstiderna och att det inte heller lönar sig att åka långt för ett arbetspass om endast 4 timmar,
vilket är minimibeställningen till Bemanningsenheten. Många timanställda vill ha
sina bokningar med lite framförhållning då de kombinerar med andra arbeten, vilket innebär
att de inte alltid finns tillgängliga till de akuta beställningarna.
Ett problem Bemanningsenheten upplever är att hemtjänstens samordnare avvaktar med
beställningar, kanske för att de tror att de inte behövs, eller gör korta beställningar som sedan förlängs och som leder till mertid/fyllnadstid istället. För att kunna behålla timvikarierna
behövs mer arbete med planering och framförhållning i beställningarna så att vikarierna
känner tillhörighet till sin arbetsplats. Idag upplever många vikarier att de inte alltid vet vem
de ska vända sig till eller till vilken chef. Under perioden januari till december 2015 hanterade Bemanningsenheten 18170 beställningar, av vilka 852 avbeställdes, 16493 tillsattes
och 825 beställningar avslogs då ingen vikarie fanns att tillgå. 18170 beställningar 2015
motsvarar 145 216 timmars och 53 minuters arbetstid.
Handledare
På uppdrag av socialchef har en kartläggning av utbildade handledare gjort inom förvaltningen, vilket aktualiserats av den kommande starten av Vård – och omsorgscollege i länet.
Kartläggningen visar att socialförvaltningen i Borgholm tar emot ett stort antal elever som
studerar till undersköterska på gymnasienivå, uppskattningsvis mellan 20 och 30 per år, 4-6
socionomstudenter och ungefär lika många sjuksköterskestudenter per termin. Den personal som handleder undersköterskeelever har, i bästa fall, en dags handledarutbildning från
Ölands Gymnasium. En enhetschef som handleder socionomstudenter har en dags handledarutbildning från Linnéuniversitetet. Några sjuksköterskor som handleder sjuksköterskestudenter har handledarutbildning i sin utbildning. Flertalet personal som handleder elever
och studenter i sina verksamheter saknar dock handledarutbildning i någon form. Kartläggningen har utförts i syfte att planera för åtgärder där handledarutbildning behövs.
Kompetensutveckling ÄO
Utbildning Etik - workshop på respektive enhets APT våren 2015, har genomförts för all
personal av den palliativa gruppen. Vid workshopen gjordes också uppföljning av 2014 års
utbildning i palliativ vård, smärtskattning och användning av de olika skattningsinstrumenten. Deltagare: samtliga undersköterskor och vårdbiträden inom äldreomsorgen, två timmar. BPSD-utbildning till BPSD-administratörer har genomförts med 12 undersköterskor
och ett vårdbiträde. En undersköterska har utbildat sig till specialistundersköterska äldreomsorg. Planerare har genomgått utbildning i Laps Care kvalitetssäkring. Bemanningsenhetens planerare har deltagit i flera närverksutbyten om Time Care och poolpersonal har
deltagit i utbildning demens.
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Förflyttningsutbildning har genomförts för ca 150 medarbetare, de flesta nyanställda vikarier
men även ett stort antal ordinarie personal, undersköterskor, vårdbiträden, omsorgsassistenter och omsorgsbiträden inom ÖO och OFN. Planerings-/utvecklingsdagar med all personal har genomförts på flertalet enheter, utifrån verksamhetens mål och interna utvecklingsområden.
Kompetensutveckling HSV
Den palliativa gruppen, en sjukgymnast och två sjuksköterskor, har genomgått projektutbildning i syfte att lära sig hur man driver projekt. Gruppen har därefter genomfört ett projekt
grundat på brister i det palliativa registret. Projektet innebar att förbättra dokumentationen
av symtomskattning och utvärdering av denna. Övrig utbildning som genomförts för personal inom hälso- och sjukvårdens verksamhet är utbildning i patientlagen för enhetschef och
några sjuksköterskor, geriatrik 7,5 hp för en sjuksköterska, sjuksköterskans kliniska bedömning, utbildning i demens och utbildning till BPSD-administratör för en sjuksköterska,
palliation och teamarbete, projektdag Palliativa registret och kvalitetssäkringsarbete, förflyttningskonferens, inspirationsdag arbetsterapeuter, neurorehabilitering, hjälpmedelsmässa, auskultationsdag på ortopeden LSK samt hjälpmedelsverksamhet – anläggningsskötarutbildning. Planerings-/utvecklingsdagar har också genomförts med alla personal utifrån verksamhetens mål och interna utvecklingsområden.
Kompetensutveckling IFO
All personal inom IFO, med undantag för personal inom försörjningsstödet, har genomgått
utbildning i anknytning i barns utveckling via Göteborgs universitet. Några har genomgått
utbildning i FREDA, en bedömningsmodell för att identifiera våld i familjer. Utbildningen
gavs genom länsstyrelsen under 2 dagar. Utöver ovanstående har personal även deltagit i
en utbildningsdag via nätverket våld i nära relation, "Sex mot ersättning" och även en halvdag via Barnahus, ”Barn o ungdomar som begår sexuella övergrepp”, två personer har genomgått en fyradagarsutbildning gällande "Vårdnads, boende- och umgängesutredningar"
och enstaka personal har deltagit i grundkurs gällande ensamkommande och COPE 3-12
år, COPE tonår och utbildning i Repulse, en behandlingsmetod som hjälper personer att
kontrollera sin ilska.
Kompetensutveckling Ensamkommande
All personal på boendet har deltagit i utbildning av social dokumentation. Enhetschef med
personalgrupp har deltagit i utbildning Barns och ungdomars psykosociala utveckling under
krigstrauma och migration. Två personal har deltagit i kompetensutveckling Nytt land, Ny
kultur, God sexuell hälsa.
Introduktionsutbildning för semestervikarier
Introduktionsutbildningen sker i juni varje år och föregående års erfarenheter tas tillvara för
att utveckla årets utbildning. Utbildningen planeras av en introduktionsgrupp med SAS och
två enhetschefer från omsorgsverksamhetens enheter. Uppföljningar sker i direkt anslutning till utbildningen. Utbildningen är en heldag för personal som inte tidigare arbetat i verksamheten och del av dag om erfarenhet finns. Sammanställning av uppföljningarna görs av
Q och återkopplas till respektive utbildare/utbildargrupp samt av förflyttningsutbildningens
ansvarige sjukgymnast. Utifrån uppföljningen av förflyttningsutbildningen 2014 beslutades
att erbjuda denna utbildning en eftermiddag i veckan under våren 2015. Målet var att täcka
in samtlig personal, ordinarie som vikarier. Utbildningen genomfördes under en eftermiddag
i smågrupper, med ungefär samma upplägg som vid introduktion av sommarvikarier, var
mycket uppskattad och fortsätter enligt samma upplägg våren 2016.
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Processmått – utgörs av aktiviteter som genomförs för att uppnå definierade mål. Processmått är t.ex. andel riskanalyser, händelseanalyser och avvikelser, andel korrekta hygien- och klädrutiner och andel riskbedömningar.
Tre riskanalyser på övergripande nivå och ett stort antal riskanalyser på individuell nivå har
och genomförts under året. Sex händelseanalyser har genomförts i samband med utredningar enligt Lex Sarah eller Lex Maria. 1922 avvikelser har registrerats. Antal avvikelser
har ökat med 80 under 2015.
Följsamheten till basala hygienrutiner har följts upp genom PPM, Punktprevalensmätning,
på äldreomsorgens särskilda boenden samt på enheter inom omsorgen om funktionsnedsatta. Totalt observerades 133 personal under två veckor. Följsamheten var 59 %, vilket
innebär att 78 observerade personer följde basala hygienrutiner och klädregler och 55 personer gjorde det inte. Detta innebär att 4 av 10 omvårdnadssituationer genomförs med brister i hygienrutinerna. Åtgärder har och kommer att vidtas för att förbättra resultatet.
Registreringarna i Palliativa registret har ökat från 2014, vilket kan bero på att 10 fler dödsfall har rapporterats i registret mot föregående år. Flera kommunala indikatorer visar mycket
bra resultat 2015. Under 2015 har Borgholms kommun gjort totalt 85 registreringar i BPSDregistret. NPI-poäng, som mäter hur dement en person är, visar att Borgholms kommun har
ungefär lika många dementa brukare som övriga kommuner i Sverige. Borgholm behöver
öka antalet BPSD-registreringar till ca tre gånger så många som idag. Enligt Senior Alert
har 95 uppföljningar gjorts på riskbedömningar med risk för trycksår och antal trycksår är
åtta. 184 uppföljningar som gjorts på riskbedömningar med risk för sjukdomsrelaterad undernäring visar 22 viktminskningar med mer än 5 %.
Resultatmått speglar utfallet i form av andel kopplat till målområde. Socialnämndens verksamhetsmål finns i det balanserade styrkortet. Måluppfyllelsen för verksamhetsmålen bedöms utifrån nyckeltal knutna till aktiviteter. Under året har ett flertal nyckeltal visat sig ha
formuleringar eller mätvärden som gör att de inte kan bedömas. Dessa nyckeltal lämnas
utanför nedanstående redovisning. Tabellerna 9-12 visar måluppfyllelse utifrån uppföljning
av bedömda nyckeltal för målet/målen inom olika perspektiv.
Tabell 9. Måluppfyllelse för nyckeltal inom perspektivet Medborgare.
Mål: Vi har goda resultat och kvalitet inom stöd, vård och omsorg
Nyckeltal
Väntetid för budget- och skuldrådgivning från första kontakt till
första besök är max 4 veckor

Resultat och analys
Resultat: Nyckeltalet är nått.
Väntetiden har varierat under året men nyckeltalet är generellt
sett nått.
Analys: Den stora personalomsättningen på försörjningsstödet
har påverkat måluppfyllelsen. När personal har saknats har
försörjningsstöd prioriterats före budget- och skuldrådgivning,
vilket gett variation i väntetid under året.
Åtgärd: Tjänsten köps av Kalmar kommun från 2016.

100 % följsamhet finns till basala hygienrutiner

Resultat: Nyckeltalet är inte nått.
Två ÄO-enheter, Ekbacka 2 och 4, uppvisar 100 % följsamhet., andra enheter varierande måluppfyllelse. Vid PPMmätning 2015 observerades personal på tolv av äldreomsorgens och två av omsorgens enheter. Totalt 133 personal observerades inom ÄO och OFN. Följsamhetens till basala hygienrutiner var sammantaget 59 %, men olika mellan olika personalgrupper.
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För OFN, samt för HSV- personal, var följsamheten 58 %. För
ÄO var följsamheten 32 %. Inom hemtjänsten genomfördes
inte PPM, utan enhetschefer har uppskattat resultatet till varierande grader av följsamhet. Resultatet från hemtjänsten är inte
säkerställt på samma sätt som på SÄBO, då det inte utförts
strukturerade observationer genom PPM i de verksamheterna.
Analys: Generaliseras resultatet innebär det att 4 av 10 omvårdnadssituationer genomförs med brister i hygienrutinerna.
Bristerna upplevs bero främst på kunskapsbrister, både vad
gälle ren faktisk kunskap om hur man ska göra men också
varför. När följsamheten inte är hög för sjuksköterskor, arbetesterapeuter eller sjukgymnaster, förebilder för all personal,
sänder det signaler till omvårdnadspersonalen att de också
kan låta bli att följa rutinerna. Ekbacka 2 och 4 anger att den
höga måluppfyllelsen beror på ständiga diskussioner om följsamheten och att medarbetarna även påminner vikarier. Ekbacka 2 och 4 uppger också att en verksamhetsnära EC samt
sjuksköterska också bidrar till resultatet.
Åtgärd: Analys måste göras av resultatet för samtliga enheter
och lokala åtgärder vidtas. Enhetschefs och sjuksköterskas
ansvar för kontinuerlig uppföljning av följsamheten till basala
hygienrutiner betonas. Rutin för utbildning kontinuerligt samt
vid nyanställning håller på att tas fram. Genomförande bör ske
av PPM även inom hemtjänsten under 2016.

95 % av
brukare på särskilt boende registreras i Senior Alert och följs
upp enligt riktlinje

Resultat: Nyckeltalet är inte nått.
100 % av brukarna på SÄBO är registrerade i Senior Alert men
uppföljningar har inte skett i omfattning enligt målvärdet. Då
nyckeltalet innehåller två målvärden försvåras bedömningen.
Analys: Uppföljning enligt riktlinje ska ske på teamträffar. Rutin för teamträffar 1gång/månad har införts men rutinen har
inte implementerats i tillräcklig grad.
Åtgärd: Avstämning med samtliga enhetschefer att teamträffarna fungerar enligt rutin. Om nyckeltalet ska behållas revideras det så endast ett målvärde finns.

100 % av
brukare med demenssjukdom
har en bemötandeplan anpassad till deras behov

Resultat: Nyckeltalet är inte nått.
På Åkerbohemmet och på Solgården är måluppfyllelsen 100
%. På andra enheter är resultatet mycket varierande och
ibland mycket lågt.
Analys: Flertalet brukare med demenssjukdom saknar bemötandeplan och det råder otydlighet i verksamheten vad bemötandeplan innebär, hur den ska användas och hur kopplingen
till BPSD-registret ser ut. Många enheter har under året saknat
egna BPSD-administratörer eller rutin för att registrera i BPSD,
vilket inneburit att bemötandeplaner inte heller skapats.
Rutiner för själva arbetet med bemötandeplan saknas också.
På Åkerbohemmet finns en utbildad BPSD-administratör på
varje demensboende och enheten har bedrivit ett aktivt arbete
med att möta brukare behov i demensfrågor och bemötande.
Åkerbohemmets tidigare chef är kommunens BPSD-utbildare.
Soldalens goda resultat beror på att enheten har en duktig och
engagerad medarbetare som var med från första BPSD-dagen
och som driver arbetet på enheten.
Åtgärd: Personals och enhetschefers kompetens ska utvecklas. Utbildning i BPSD är genomförd i flera fall och planerad i
andra, för utsedd baspersonal samt för EC, behovsstyrt utifrån
varje enhets behov. Rutin behöver skapas med tydlighet vad
en bemötandeplan är och när en sådan ska upprättas och alla
enheter behöver börja arbeta aktivt med bemötandeplaner.
Inom OFN finns en modell där bemötandeplanen är en del i
brukarens genomförandeplan. Modellen ska kommuniceras
med tf. verksamhetschef samt med äldreomsorgens ledningsgrupp, i syfte att så långt som möjligt likrikta de rutiner som
används i de två olika verksamheterna.

100 % av kommunala parametrar i Palliativa Registret visar
lika/förbättrade resultat

Resultat: Nyckeltalet är inte nått.
Resultatet i registret är mycket bra men enstaka kommunala
parametrar visar inte lika bra resultat som föregående år.
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Analys: Palliativa ombud, som regelbundet får kompetensutveckling, finns i verksamheten. De ingår också i den palliativa
gruppen, som utbildar och sprider kunskaper till både hälsooch sjukvårdens personal och till baspersonal på enhetrena.
Åtgärd: MAS kommer att informera sjuksköterskorna om åtgärder för att förbättra resultatet. Plan för dokumentation av
bedömning, t.ex. för ROAG och Abbey-Pain-Scale, kommer att
tas fram. Palliativa ombudens och den palliativa gruppens
arbete fortsätter utvecklas.

100 % av
hemsjukvårdspatienterna har
PAS (patientansvarig sjuksköterska) dokumenterad i journal

Resultat: Nyckeltalet är inte nått.
PAS finns ej dokumenterat i journaler i alla områden.
Analys: Sjuksköterskorna har bytt patientansvar och nyanställningar har skett, vilket inneburit att uppdateringar och
dokumentation av PAS i patientjournaler inte skett i tillräcklig
omfattning.
Åtgärd: Påminnelse har gjorts till alla sjuksköterskor att se
över sina hemsjukvårdspatienters dokumentation. Rutinen för
dokumentation kommer också att ses över.

100 % av
hemrehabpatienterna har en
PASG/PAAT (patientansvarig
arbetsterapeut/sjukgymnast)
dokumenterad i journal

Resultat: Nyckeltalet är nått.
Alla patienter inskrivna i hemrehab har en rehabplan med
dokumenterad PAAT/PASG
Analys: Väl förankrad rutin vid inskrivning i hemrehab, som all
berörd personal är medveten om och följer.
Åtgärd: Bibehålla måluppfyllelsen.

80 % av besökare som svarat
på enkät uppger att de blivit
positivt bemötta i receptionen

Resultat: Nyckeltalet är nått.
Underlaget är 18 enkätsvar, där 84 % uppger sig positivt bemötta.
Analys: Personalen har ett bra sätt att bemöta klienterna/brukarna. Personer i luckan prioriteras före inkommande
telefonsamtal. Svarsfrekvensen är ganska låg men varje besökare har tillfrågats om att delta i undersökningen.
Åtgärd: Personalen är lugna, tydliga och ärliga mot besökarna. Möjliga förbättringar utifrån erfarenheter av året sundersökning kommer att tas tillvara.

Tabell 10. Måluppfyllelse för nyckeltal inom perspektivet Verksamhet & Process:
Mål: Vi har 2015 en ökad andel externa utförare, Vi har ökad
miljömedvetenhet
Nyckeltal
Externa utförare upplever kommunen som en positiv avtalspart

Resultat och analys
Resultat: Nyckeltalet är inte nått.
Externa utförare har saknats under 2015.
Analys: Möjlighet att vara extern utförare finns inom hemtjänst
sedan december 2014. Förfrågningsunderlag för LOV finns på
Valfrihetswebben och information samt länk på kommunens
hemsida. Underlaget innehåller tydliga och realistiska kvalitetskrav på utförare, samma krav som kommunen ställer på
motsvarande egna verksamheter. Kommunen har också en
tydlig rutin för kontroll av nya ansökningar samt stöd av Kalmars upphandlingsenhet om tveksamheter uppstår. En ansökan har inkommit under 2015, vilken avslogs på grund av utföraren inte uppfyllde kommunens kvalificeringskrav. Andra
kommuner i länet som anlitat denne utförare har fått problem
med utförarens verksamhet under året, något som kunnat
undvikas i Borgholm tack vare bra kvalitetskontroller.
Åtgärd: Förfrågningsunderlaget finns tillgängligt enligt gällande lagstiftning. Inga ytterligare åtgärder är planerade.
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Antal åtgärder som tar miljöhänsyn ökar/är lika jfr föregående år

Resultat: Nyckeltalet är nått.
Fler cyklar, el- och vanliga, används. Samordning av bilresor
sker alltid. Mer återvinning sker, på lokala återvinningsstationer och på större deponistationer, av personalen själva eller
tillsammans med brukare. Matavfall samlas i gröna påsar på
alla enheter. . Tvätt sker oftast med fulla maskiner om inget
oförutsett inträffat. Där det är möjligt hängs tvätt upp istället för
att tumlas. Inköp sker mestadels lokalt. Tygunderlägg istället
för engångsunderlägg används på vissa enheter. Utbyte mot
ledbelysning har skett i viss omfattning.
Analys: Att miljömedvetenheten och miljöåtgärderna ökar
bedöms vara en samhällsfråga, likväl som ett kommunalt mål.
Åtgärd: Större varsamhet eftersträvas vid hantering av verksamhetens bilar och ökad miljöhänsyn vid bilkörning/bilhantering där detta är möjligt. Översyn på enheterna av
energi, uppvärmning, underhåll etc. och utöka användningen
av ledbelysning.

Tabell 11. Måluppfyllelse för nyckeltal inom perspektivet Lärande & Förnyelse:
Mål: Vi har utvecklat verksamheten och har kvalitetsledningssystem för ökat kundfokus och ökad kvalitet, Vi har jämställdhetsperspektiv, Vi har ökad frisknärvaro
Nyckeltal
Ökad användningsgrad av
screeningmetoder i samband
med utredningar jfr
föregående år

Resultat och analys
Resultat: Nyckeltalet är nått.
FREDA – standardiserade bedömningsmetoder för socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer, används i större omfattning jfr föregående år.
Analys: Standardiserade bedömningsmetoder ses som komplement till det övriga bedömningsarbetet och bidrar till att en
del av utredningen blir strukturerad och enhetlig. De används
tillsammans med andra beslutsunderlag i utredningen för att
identifiera problem, kartlägga risker och välja relevanta insatser. FREDA består av tre standardiserade bedömningsmetoder som är avsedda att användas inom socialtjänstens och
andra verksamheters arbete med personer som utsatts för
våld i nära relationer.
Åtgärd: Under hösten 2015 startades ett utvecklingsarbete
inom IFO, kopplat till våld i nära relation. Syftet är att skapa
förutsättningar för att tydliggöra arbetet med våld i nära relation, genom att införliva arbetet i förvaltningens kvalitetsledningssystem enligt SOFSF 2011:9. Målet är att verksamheten arbetar på ett tydlig och strukturerat sätt som kan följas
resultatmässigt. Målgrupperna är våldsutsatta kvinnor, barn
som utsatts/bevittnat våld och våldsutövare. Aktiviteter är att:
1) Skapa system och rutiner för att fortlöpande kartlägga och
ta fram statistik för omfattningen av våld i nära relation enligt
SOFSF 2014:4.
2) Ta fram utvecklingsplan för arbetet med att tydliggöra mål
och ansvarsfördelning inom socialnämnden samt processer
och rutiner för verksamhet som överlämnas, enligt SOFSF
2011:9. Förväntat resultat är att omfattningen av våld i nära
relationer blir kartlagd och kan följas systematiskt samt att mål,
ansvarsfördelning, processer och rutiner för arbetet blir fastställda och implementerade i verksamheten

4 aktiviteter genomförs under
läsåret i samarbete med skolan

Resultat: Nyckeltalet är nått.
Under läsåret har samarbete med skolan skett genom bl.a.
SISU, Förebyggande teamet, PSYNK och Nöjesbanken.
Analys: Socialförvaltningen har ett väl uppbyggt samarbete
med skolan, där bägge parter gynnas av samverkan och tar
initiativ till denna.
Åtgärd: Översyn sker av de nuvarande samverkansformerna
då funderingar finns på att föra samman några av dem då de
har likartat syfte.
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4 produktionstal redovisas ur ett
jämställdhetsperspektiv

Resultat: Nyckeltalet är nått.
Redovisning utifrån Öppna jämförelser kan göras för fyra (4)
gröna nyckeltal för två verksamheter, äldreomsorg och hälsooch sjukvård.
För ÄO:

Bemötande hemtjänst är 81 %. Fördelat på kön: 82 %
kvinnor, 79 % män.

Tillräckligt med tid, hemtjänst är 85 %. Fördelat på kön: 84
% kvinnor, 87 % män.

Hänsyn till åsikter och önskemål hemtjänst är 92 %. Fördelning på kön: 91 % kvinnor, 93 % män.

Hänsyn till åsikter och önskemål särskilt boende är 3,1 %.
Fördelning på kön: 4,1 % kvinnor, 1,0 % män.

Hemtjänst i sin helhet (andel som sammantaget är mycket
eller ganska nöjda med hemtjänsten 2014)är 93 %. Fördelat på kön: 92 % kvinnor, 96 % män.
För HSV:
 Brytpunktsamtal (andel av avlidna som före döden fått
informerande samtal om sin situation, 2013-2014) är 76
%. Fördelat på kön: 68 % kvinnor, 92 % män.
 Eftersamtal (andel av avlidna där anhöriga har erbjudits
ett eftersamtal, 2013-2014) är 86 %. Fördelat på kön: 80
% kvinnor, 100 % män.
 Olämpliga läkemedel, 75 år och äldre (andel som behandlats med minst ett av fyra olämpliga läkemedel 2013) är
7,1 %. Fördelning på kön: 7,1 % kvinnor, 7,0 % män.
 Olämpliga läkemedel (andel som behandlats med minst
ett av fyra olämpliga läkemedel 2013) är 3,1 %. Fördelning
på kön: 4,1 % kvinnor, 1,0 % män.
Analys: Verksamheten har inte fört någon egen könsuppdelad
statistik utan är hänvisad till den statistik som finns att tillgå
nationellt, vilken redovisas för år 2013 och 2014. Detta medför
att resultatet inte är dagsaktuellt men ändå kan påvisa tendenser som är viktiga ur ett jämställdhetsperspektiv.
Åtgärd: Om nyckeltalet kvarstår ska rutin för bedömning av
måluppfyllelsen skapas.

Ökad kompetens och förbättrade resultat visas inom kvalitetskartläggningens samtliga
utvecklingsområden

Resultat: Nyckeltalet är nått.
Berörda enheter visar från god till mycket god måluppfyllelse.
Analys: Intensivt och strukturerat utvecklingsarbete har skett
inom samtliga prioriterade utvecklingsområden för gruppbostäder och servicebostäder. Resultat framträder tydligt i verksamheterna och systematisk uppföljning är genomförd för att
säkerställa resultatet.
Åtgärd: Positiva kunskaper och erfarenheter från utvecklingsarbetet kommer att överföras till övriga verksamheter, för fortsatt utveckling inom hela OFN.

100 % av insatser inom OFN
följs upp enligt riktlinjer

Resultat: Nyckeltalet är inte nått.
Det sammanlagda resultatet för alla insatser enligt LSS är att
45 % har följts upp enligt befintliga bestämmelsen vartannat
år. Specificerat resultat innebär: Bostad med särskild service
för barn respektive för vuxna samt avlösarservice följs upp till
100 %. Daglig verksamhet drar ner det sammanlagda resultatet då endast 8 % (4 av 46) har följts upp. Korttidstillsyn och
korttidsvistelse (2 respektive 7 aktiva) har inte följts upp. Kontaktperson, ledsagarservice och personlig assistans är ungefär
till hälften uppföljda.
Analys: Brister i måluppfyllelsen beror dels på tidsbrist/för hög
arbetsbörda och dels avsaknad av tydlig rutin. Uppföljningarna
har tidigare inte gjorts alls och därför inte varit en naturlig del
av arbetet. Uppföljningar som gjorts är på de insatser där uppföljning tidigare gjorts och det därför finns en bevakning/påminnelse och en rutin så att det blir gjort. Att bostadsbesluten följts upp i så hög grad beror på att de gjordes på
gruppbostäderna genom kvalitetskartläggningen våren 2014,
samt att de under våren 2015 följts upp med servicebostäder.
Mallar för uppföljning finns för insatsen bostad med särskild
service men saknas för övriga insatser.
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Åtgärd: Arbetet med att ta fram en rutin för uppföljning av
insatser är påbörjad. Översyn har skett av handläggarorganisationen och ytterligare handläggare ska rekryteras.

100 % av brukarna har genomförandeplaner upprättade inom
14 dagar

Resultat: Nyckeltalet är inte nått.
För OFN, omsorgen om funktionsnedsatta, är nyckeltalet helt
nått men inte för hela äldreomsorgen. Inom ÄO har Soldalen
100 % måluppfyllelse. Flera enheter har hög måluppfyllelse
medan brister finns hos andra enheter.
Analys: Intensivt utvecklingsarbete och tydliga rutiner i Q:et,
kvalitetsledningssystemet, har lett till att nyckeltalet är uppnått
inom OFN. Där genomförandeplaner, GP, tidigare saknats har
insatser koncentrerats på att åtgärda detta, samtidigt som
personalen utbildats i hur dokumentationen ska ske och säkerställas. För ÄO har otydlighet rått i verksamheterna om vad
ordet upprätta innebär, att det betyder att genomförandeplan,
GP, är påbörjad. Arbetsuppgiften har inte alltid prioriterats
inom ÄO och det har vissa verksamheter varit svårt att få möjlighet till samtal med sin brukare inom 14 dagar. Personalen
har också haft olika kunskap och engagemang i frågan. Information från och kommunikation med centrala GP-ombud
inom ÄO har inte upplevts tillräcklig från enheternas håll.
Åtgärd: ÄO: Fortsatt förtydligande om hur nyckeltalet (och
värdighetsgarantin) ska tolkas. Tid för arbetet med GP i hemtjänsten avsätts nu tydligare i planeringssystemet Laps Care
och schemaprogrammet Time Care. Utbildning i hur man skriver GP har pågått under 2015. Parallellt med den har utbildning också skett i social dokumentation i Procapita. Bägge
utbildningarna avser att kvalitetssäkra dokumentation av insatsers verkställighet enligt gällande förskrift. Ytterligare GPombud kan komma att utses, då behovet att GP-ombudet finns
nära, på egen enhet, har lyfts av äldreomsorgens chefer. Olika
aktiviteter sker på enheterna för att få personalen att söka
kunskap i brukarens genomförandeplan och på så sätt skapa
efterfrågan av den. Införandet av mobilitet i hemtjänsten, med
läsmöjlighet och dokumentation i smartphones, ökar också
efterfrågan på digital GP. Rutin för arbetet med GP ska tas
fram, utifrån modell som används inom OFN.

100 % av genomförandeplanerna visar att insatsen genomförs
efter behov och i dialog med
brukaren

Resultat: Nyckeltalet är inte nått.
För OFN, omsorgen om funktionsnedsatta, är nyckeltalet helt
nått men inte för äldreomsorgen där svårigheter upplevs att
bedöma måluppfyllelsen. Flera enheter inom ÄO uppger hög
måluppfyllelse men då nyckeltalet är relaterat till genomförandeplanen och det nyckeltalet inte är uppnått visas motsvarande brister i måluppfyllelse här.
Analys: Inom OFN har ett omfattande arbete med dokumentation och genomförandeplaner skett under året. Vad brukaren klarar själv och hur brukarens behov av stöd och hjälp
ser ut och möts framgår tydligt av genomförandeplanen. Personalen utvecklas ständigt i att beskriva brukarens delaktighet
och bemötandeplanen, som är en del av genomförandeplanen,
visar tydligt på vilket sätt brukaren varit delaktig. Inom ÄO tas
genomförandeplanen, GP, upp på teamträffar på en av enheterna. Andra enheter saknar tydliga rutiner och personalen
behöver mer kunskap om arbetet med GP
Åtgärd: ÄO: Utbildning av lokala GP-ombud och personal på
enheterna pågår. Fortsatt dialog om värdegrunden ute i verksamheterna, underlag för att kunna arbeta med brukaren delaktig efterbrukarens förmåga och behov. Nyckeltalet ska förändras genom att delas upp på två nyckeltal. Innehållet i hela
nyckeltalet är viktigt för bra och kvalitetssäker verksamhet.
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100 % av äldreomsorgens enheter har implementerat och
arbetar efter värdighetsgarantier

Resultat: Nyckeltalet är inte nått.
Flera enheter har förbättrat sin måluppfyllelse och redovisar nu
100 % men fortfarande finns brister på några enheter.
Analys: Måluppfyllelsen påverkas av omsättningen på personal i verksamheten, då nya medarbetare inte alltid informerats
om värdighetsgarantierna eller förstått dess innebörd. Den
värdighetsgaranti som det rått mest oklarhet om och som upplevts svårast är garantin om genomförandeplaners upprättande inom 14 dagar dådet varit otydligt i verksamheten vad
värdighetsgarantin egentligen innebär.
Åtgärd: Värdighetsgarantin om genomförandeplaner harförtydligats så alla enhetschefer och all personal förstår dess
innebörd, att GP är upprättad när den är påbörjad. Därefter
kan den färdigställas under tid, medan personalen lär känna
brukaren. Värdighetsgarantierna ska läggas till som en punkt i
introduktionsprogram för personal kopplade till äldreomsorgen.

100 % av hemrehabiliteringspatienterna har en rehabplan
upprättad inom en vecka

Resultat: Nyckeltalet är nått.
Samtliga patienter har en rehabplan upprättad inom en vecka.
Analys: Väl förankrad rutin vid inskrivning i hemrehab, som all
berörd personal är medveten om och följer.

100 % av efterfrågade handlingar kan återsökas enligt förvaltningslagen

Resultat: Nyckeltalet är nått
Analys: Post öppnas av samma person dagligen. God kännedom finns om vad som ska diarieföras.
Åtgärd: Information har getts till SFLG (Socialförvaltningens
ledningsgrupp) om vikten av att dokument ska diarieföras, för
att ha kontroll över handlingar som annars ör svåra att hitta.
Ständig dialog förs med medarbetare om vikten av att diarieföra. Personalen deltar kontinuerligt i utbildning i arkivering och
utlämnande av handlingar.

Minskad sjukfrånvaro med 1 %
jfr föregående år

Resultat: Nyckeltalet är inte nått.
Total sjukfrånvaro inom socialförvaltningen 2014 var 8,59 %.
Motsvarande siffra 2015 var 8,33 %. Minskningen är 0,26 %.
Sjukfrånvaron har sjunkit men inte enligt nyckletalet. Några
verksamheter har nått nyckeltalet. Fördelningen är följande:

(minskning räknas i procentenheter)

Verksamhet

2014

2015 Ökning/minskning i
procentenheter

ÄO

9,57

9,77

Ökning 0,20

HSV

8,12

6,1

Minskning 2,02

IFO
Ensamkommande

7,16

10,16

Ökning 3,00

6,32

4,61

Minskning 1,71

OFN

7,92

7,75

Minskning 0,17

Analys: Sjukfrånvaron beror på både korttids- och långtidsfrånvaro, vilket får olika effekter på sjukfrånvaron som helhet.
Vilka åtgärder som haft effekt på årets resultat är svårt att
säga redan nu. Förvaltningens rutin för ökad frisknärvaro från
mars 2015 har praktiserats.
Åtgärd: Arbete för att nå nyckeltalet över hela förvaltningen
pågår, där särskild satsning på en enhet för att prova ny metod
för förbättring har lett till ny rutin, fastställd 151026. Nyckeltalet
bör förändras till uppdelning på total sjukfrånvaro respektive
korttidssjukfrånvaro antal dagar/tillfällen dag 2-14.
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Tabell 12. Måluppfyllelse för nyckeltal inom perspektivet Ekonomi.
Mål: Vi har kostnadseffektivitet och fördelar resurser efter behov
Nyckeltal
Minskad andel hushåll med
försörjningsstöd mer än månader med 3 % jfr föregående år

Resultat och analys
Resultat: Nyckeltalet är nått.
Minskning av andel hushåll är inte registrerat men antal ärenden med bifallsbeslut har minskat med 13 % jfr föregående år.
Kostnaderna har minskat med drygt 1,2 mkr mellan 2014 och
2015:
Totala kostnader för försörjningsstöd 2014 var 5 029 800 kr
Totala kostnader för försörjningsstöd 2015 var 3 762 000 kr
Analys: Resultatet beror främst på omvärldsfaktorer. Resursjobb står för en liten del.
Åtgärd: Fortsatt arbete med resursjobb, vilket innebär en
ettårig anställning med lön. Man har därmed möjlighet att gå
med i a-kassa och efter anställningens slut är man berättigad
till ersättning från a-kassan. I de flesta fall innebär det att man
blir självförsörjande under såväl anställningstiden som efter.
Man får även en sjukpenninggrundande inkomst.2015 remitterades fem personer till Arbetsmarknadsavdelningen för resursjobb men endast en person fick en anställning.

Minskat antal barn som är beroende av att föräldrarna har försörjningsstöd jfr föregående år

Resultat: Nyckeltalet är nått.
Antal barn i hushåll med försörjningsstöd har minskat med
18 % mellan 2014 och 2015.
Analys: Resultatet beror på omvärldsfaktorer. Det kan vara
större barnfamiljer som flyttat från kommunen, alternativt blivit
självförsörjande.
Åtgärd: Inga åtgärder är planerade.

Minskade kostnader för placeringar utanför kommunen
jfr föregående år

Resultat: Nyckeltalet är inte nått.
Kostnaden har ökat med 2,5 mkr mellan 2014 och 2015.
Totala kostnader för placeringar 2014 var 19 939 000 kr
Totala kostnader för placeringar 2015 var 22 450 900 kr
Analys: Verksamhetens nya organisation med utveckling av
verksamheten genom hemmalösningar har inte kunnat implementeras fullt ut på grund av stor bemanningsbrist.
Åtgärd: Fortsatt arbete med implementering av den nya organisationen inom IFO.

Minskat antal placeringsdygn
gällande personer med missbruk jfr föregående år

Resultat: Nyckeltalet är inte nått
Uppgift på antal placeringsdygn saknas men antalet placeringar har ökat, vilket borde medföra ökatantal placeringsdygn.
Analys: Under året har flera personer med missbruksproblem
placerats på behandlingshem. Det har varit några fler under
2015 än tidigare år. En anledning till det är att tjänsten som är
riktad mot den gruppen delvis har varit vakant på grund av
föräldraledighet..
Åtgärd: Fortsatt arbete med att få en bemanning som fyller
behoven i verksamheten

Minskade kostnader med 3 %
för verksamheten OFN jfr föregående år

Resultat: Nyckeltalet är inte nått.
Kostnaderna har ökat med ca 1,3 mkr, vilket innebär
2, 27 % ökning mot föregående år.
Totala kostnader för OFN 2014 var 56 248 000 kr
Totala kostnader för OFN 2015 var 57 523 200 kr
Analys: Ökningen beror främst på tre placeringar inom SOL.
Den kostnaden kan inte påverkas.
Åtgärd: Översyn av kostnader inom verksamheten. Interna
utbildare används redan före externa på flera områden. Besparingar kan dock ske i ännu högre utsträckning framöver
genom att använda den interna kunskapsnivån till kompetenshöjning och utbildning på flera plan.
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Måluppfyllelse

Minskade eller lika kostnader för
verksamheten ÄO
jfr föregående år

Resultat: Nyckeltalet är inte nått.
Kostnaderna i verksamheten har ökat med drygt 6,7 mkr, vilket innebär 5,23 % ökning mot föregående år.
Totala kostnader för ÄO 2014 var 129 605 500 kr
Totala kostnader för ÄO 2015 var 136 380 700 kr
Analys: Kostnaderna har ökat mest inom SÄBO vilket beror
på mer personal än beslutade bemanningsnycklar, ökade
kostnader för OB samt övertid och sjuklön. Kostnaderna inom
hemtjänst har också ökat vilket främst beror på ökade kostnader för sjuklön, övertid och OB. Bemanningspoolen har haft
svårt att tillsätta vakanser, varför övertid utgått i hög utsträckning för befintlig personal som gått in på ledig tid eller beordrats in för arbete. Stimulansmedel för ökad bemanning inom
äldreomsorg har förbättrat resultatet då del av kostnaden för
utökning av bemanningen från sommaren och framåt har bekostats av de stimulansmedel för äldreomsorgen som rekvirerats, då dessa avser tid från 150701
Åtgärd: Utveckling av rekrytering och introduktion av baspersonal sker, som ett led i att både få in och få behålla ny personal. Förvaltningens nya rutiner för ökad frisknärvaro implementeras och förväntas på sikt kunna minska kostnaderna för
sjuklön.

Kostnader för kontorsmaterial
har minskat/är lika
jfr föregående år

Resultat: Kostnaderna har minskat med 32 % januari –
augusti och med 15 % september - december. Kostnaderna
för hjälpmedelsinköp 2015 (mouse trapper mm) är högre än
2014
Analys: Det har varit hög personalomsättning på socialkontoret hela året och högst under hösten, vilket medfört nya
inköp.
Åtgärd: Personalen har i hög utsträckning använt sig av befintligt material och hjälpmedel till ny personal. Detta kommer
även att ske fortsättningsvis, när det är möjligt. Prisjämförelse
görs alltid vid beställning.
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16. Övergripande strategier för kommande år
Övergripande mål 2016 ska utgå från kommunens balanserade styrkort. Kommunfullmäktige har 2016-01-18 fattat beslut om ny vision och nya strategiska mål för Borgholms kommun. Varje nämnd tar utifrån dessa fram egna verksamhetsmål. Då arbetet med de nya
verksamhetsmålen vid kvalitetsberättelsens upprättande inte är slutfört redovisas i detta
avsnitt endast övergripande strategier för kommande år. Strategierna utgår från att påbörjat
utvecklingsarbete fortsätter inom de nationellt och regionalt prioriterade områdena:

Under 2015 har nedanstående modell använts för att kommunicera identifierade utvecklingsområden i Borgholms kommun, kopplade till de ovan prioriterade utvecklingsområdena.
Modellen har kommunicerats av socialchef vid verksamhetsdialoger. Klossen utan text
symboliserar utvecklingsområden som identifieras och prioriteras lokalt i verksamheterna.

Arbetsglädje
Den bästa
arbetsplatsen

Kunskap
Engagemang
Ansvar

God Kvalitet

Nöjda

Värdegrund

brukare
patienter
klienter

Kvalitetsregister

Ledarskap
Medarbetarskap

Ekonomi i
balans

Övergripande strategier 2016, utifrån Borgholms identifierade utvecklingsområden:








Satsning på utveckling av bästa bemötande, behov och brukarnära omsorg.
Fokus på goda arbetsplatser och goda arbetsvillkor för kvalitet och konkurrens.
Kompetenssatsningar och kompetensförsörjning, ansvar och delaktighet.
Planering och stöd för användning av verktyg för analys och resultatutveckling.
Uppföljning, utbildning och strategi för effektiv resursanvändning.
Dialog och kommunikation, respekt, förtroende och goda förebilder
Utrymme och stöd för lokala satsningar utifrån verksamhetens behov.
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