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1 Sammanfattning 

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen avser alla verksamheter inom 

socialförvaltningen 2019 

De viktigaste åtgärderna som vidtagits under året för att förbättra verksamhetens 

kvalitet och patientsäkerhet är att 

 fortlöpande säkra kvalitetsledningssystemet genom systematiskt 

förbättringsarbete  

 utveckla socialtjänstprocessen och delprocesser 

 granska, revidera och säkerställa riktlinjer och rutiner för verksamheterna 

 utbilda ombud för kvalitetsregistret Beteendemässiga och Psykiska 

Symtom vid Demenssjukdom (BPSD) för att sprida kunskap och 

användandet av metoden 

 arbeta systematiskt med avvikelser för ökad patientsäkerhet 

 ta del av Socialstyrelsens Öppna jämförelser samt andra jämförelsetal 

inom kommunen och i riket 

 öka kunskapen hos personalen i dokumentation och genomförandeplan 

 förbättra kommunikation och samverkan med Regionens slutenvård och 

primärvård. 

Risker för vårdskador identifieras och hanteras genom att  

 arbeta för en ökad säkerhetskultur i det dagliga arbetet 

 arbeta förebyggande med hjälp av kvalitetsregister 

 arbeta utifrån processer och rutiner. 

Personalen bidrar till ökad kvalitet och patientsäkerhet genom att  

 rapportera avvikelser i verksamhetssystemet Procapita 

 arbeta fortlöpande utifrån processer och rutiner 

 säkerställa genomförandeplan och dokumentation i Procapita. 

Omsorgstagare/patient och närstående involveras i kvalitets- och 

patientsäkerhetsarbetet genom att  

  regelbundet ha kontakter med hälso- och sjukvårdspersonal 

 vara delaktig vid upprättande och uppföljning av genomförandeplan, vård- 

och rehabiliteringsplan samt vid Samordnad individuell plan (SIP). 

2 Inledning 

Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelsen för socialförvaltningen är en redogörelse 

över det patientsäkerhetsarbete och kvalitetsarbete som bedrivits inom 

socialförvaltningen under 2019 utifrån PSL, Patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 

och Svensk författningssamling SOSFS 2011:9 för ledningssystem för 

systematiskt kvalitetsarbete. 

Enligt patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 ska vårdgivaren skriva en 

patientsäkerhetsberättelse. Syftet med patientsäkerhetsberättelsen är att öppet och 

tydligt för alla redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra 

patientsäkerheten. Patientsäkerhetsberättelsen ska vara färdigställd senast den 1 

mars varje år. 
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Den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt Lagen om stöd och service 

till vissa funktionshindrade bör varje år upprätta en sammanhållen 

kvalitetsberättelse. Innehållet i kvalitetsberättelsen ska ge svar på hur det 

systematiska och fortlöpande kvalitetsarbetet bedrivits under året, vilka åtgärder 

som vidtagits samt vilka resultat som uppnåtts. 

Socialförvaltningens kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse upprättas för 2019 i 

en samlad rapport. Ansvariga för upprättandet av rapporten är Medicinskt 

ansvarig sjuksköterska, Medicinskt ansvarig för rehabilitering och socialt ansvarig 

samordnare. 

2.1 Verksamhetens omfattning 

Socialförvaltningen ansvarar för att, på socialnämndens uppdrag, handlägga, 

besluta och verkställa ärenden enligt Socialtjänstlagen (2001:453), Lag 

(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), Lag 

(1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), Lag (1990:52) med 

särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och Hälso- och sjukvårdslagen 

(2017:30). För verksamheten ansvarar socialchef, som därmed är ansvarig för 

kvalitets- och patientsäkerhetsarbete. 

Socialförvaltningens verksamhetsområden innefattar; 

 Individ- och familjeomsorg inkl. integration och arbetsmarknad 

 Äldreomsorg 

 Omsorg om funktionsnedsatta 

 Hälso- och sjukvård 

3 STRUKTUR 

3.1 Övergripande mål och strategier 

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

Socialförvaltningens kvalitetsmål är att ge stöd, vård och omsorg som är trygg, 

rättssäker och kostnadseffektiv. Vi uppnår kvalitet genom att stå för kontinuitet, 

delaktighet och tillgänglighet och arbetar aktivt för att våra insatser alltid ska ges 

med så liten inskränkning i personers liv som möjligt. Vi ska ha följsamhet till 

lagar och förordningar där effektiva arbetssätt även ska borga för en god 

ekonomisk hushållning. 

Under 2019 har fokus i det systematiska kvalitetsarbetet inriktats på; 

Kvalitetsledningssystemet 

Implementering och uppstart av kvalitetsledningssystemet i Stratsys, vilken 

byggdes upp under hösten 2018 och gick i användarläge januari 2019. Verktyget 

används för att planera, genomföra, utvärdera och förbättra verksamheten och 

innefattar riskanalyser och egenkontroller. Verktyget erbjuder en samlad arena för 

förvaltningens systematiska förbättringsarbete. 

Avvikelsehantering  

För att i högre grad använda sig av avvikande händelser i det systematiska 

förbättringsarbetet genomfördes en stor satsning på ombyggnad av 
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avvikelsesystemet. Detta efterföljdes av utbildning för chefer och 

dokumentationsombud där fokus lades på utredning, åtgärder och uppföljning av 

händelser. Som ett komplement till detta ingår från och med 2019 

avvikelseanalyser på systemnivå i förvaltningens egenkontroll. 

Personcentrerad vård och omsorg  

Implementering av individens behov i centrum (IBIC) inom 

myndighetshandläggningen för äldreomsorg och omsorgen för funktionsnedsatta.  

Biståndshandläggare har tidigare gått utbildning i målformulering som är 

individualiserade och mätbara. 

Mål och målformulering samt dokumentation  

I såväl extern revision som i våra egenkontroller har behovet av utvecklandet av 

individualiserade, tidssatta och mätbara mål i beslut och genomförandeplaner 

identifierats. Våren 2019 inleddes en större utbildningssatsning i syfte att utveckla 

arbetet med tydliga och individualiserade mål i uppdrag och genomförandeplaner 

vilken tillsammans med en strukturerad dokumentation medverkar till god kvalité 

och ekonomi i verksamheterna. 

Utbildning i dokumentation och genomförandeplan för all baspersonal har 

påbörjats under 2019 och kommer att fortsätta även 2020, även planerade träffar 

med dokumentationsombuden görs regelbundet. Fokus är att dokumentation och 

upprättandet av genomförandeplan ska utgå från beslutad biståndsinsats. 

Uppföljning av genomförandeplan ska genomföras tillsammans med 

omsorgstagare/klient. 

Hälso- och sjukvård  

Utveckling av "Hemsjukhuset" med inriktning på patientnära vård. 

Undersköterskor inom hemtjänst utbildas i delegerade hälso- och 

sjukvårdsuppgifter för ökad kompetens. 

Samverkansprojekt mellan Regionen och kommunens hemsjukvård för en 

sammanhållen journalföring i Regionens journalsystem Cambio Cosmic, vilket 

ger en bättre översikt av patientens vårdhistorik och behov. Projektet ska 

utvärderas maj 2020. 

Värdegrund och värdegarantier 

SOSFS 2012:3 

Värdegrunden är en självklar bas i all vår verksamhet. Värdegrunden talar om hur 

vi bemöter varandra och hur vi vill bli bemötta. Socialtjänstens insatser utgår från 

vår värdegrund med extra fokus på värdeorden: 

  

 Trygghet 

  

Vår målsättning är att medborgarna, som bor eller vistas viss tid av året i 

Borgholms kommun och är i behov av våra insatser, ges en trygg och meningsfull 

vardag. Stöd-, vård- och omsorgsinsatser ska ges med ett respektfullt bemötande, 

utifrån den enskildes behov och förutsättningar, för bibehållen integritet och 

värdighet. Den enskilde ska vara delaktig i beslut som gäller stöd-, vård- och 
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omsorgsinsatser för att så långt det är möjligt kunna ta ansvar för sitt eget liv. Den 

enskilde ska även ges möjlighet till inflytande och delaktighet i samhället. 

Inom äldreomsorgen finns lokala värdegarantier med syftet att höja kvalitén samt 

att tydliggöra för omsorgstagare och anhöriga vad de kan förvänta sig av 

äldreomsorgen. Målet med värdighetsgarantierna är att såväl omsorgstagare som 

personal ska bli nöjda med den omsorg, den service och de tjänster som erbjuds. 

Garantierna ska säkerställa att omsorgen ges enligt den nationella värdegrunden. 

De lokala värdighetsgarantierna ska också beskriva hur man kan lämna 

synpunkter på verksamheten. Borgholms kommun arbetar med följande lokala 

värdighetsgarantier: 

 Borgholms kommun garanterar att omsorgstagare inom hemtjänst 

och/eller särskilt boende har fått en genomförandeplan upprättad senast två 

veckor efter att verkställighet inletts. 

 Borgholms kommun garanterar att omsorgstagare inom hemtjänst 

och/eller särskilt boende har fått en kontaktman senast en vecka efter att 

verkställighet inletts. Omsorgstagare har rätt att byta kontaktman om 

han/hon inte är nöjd. 

 Borgholms kommun garanterar att omsorgstagare inom hemtjänst 

och/eller särskilt boende möts av personal som har tydliga namnskyltar. 

Inom hemtjänst kan all personal uppvisa giltig legitimation om så önskas. 

 Borgholms kommun garanterar att omsorgstagare inom hemtjänst blir 

meddelade om deras hjälp blir försenad mer än 30 minuter. 

 Borgholms kommun garanterar att omsorgstagare inom hemtjänst 

och/eller särskilt boende samt patienter som endast har hemsjukvård utan 

koppling till äldreomsorg får ha någon hos sig vid livets slut, om man så 

önskar. 

 Borgholms kommun garanterar att omsorgstagare inom hemtjänst 

och/eller särskilt boende får svar inom 10 arbetsdagar på alla synpunkter 

och klagomål som framförs.  

3.2 Organisation och ansvar 

SFS 2010:659 3 kap 9§. HSL 2017:30 och SOSFS 2011:9 7 kap 2§  

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 patientsäkerhetsarbete. 

Socialnämnden har det övergripande ansvaret för den verksamhet som bedrivs 

enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. 

Nämnden har som vårdgivare det yttersta ansvaret för den patientinriktade vården 

inom sådana verksamheter som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen (HSL). 

Nämnden ansvarar för att verksamheterna bedrivs i enlighet med de mål och 

riktlinjer som fullmäktige bestämt samt de lagar och föreskrifter som gäller för 

verksamheterna. 

Verksamhetschef har det samlade ledningsansvaret. Verksamhetschefen 

representerar vårdgivaren och svarar för att omsorg och hälso- och sjukvård i 

Borgholms kommun tillgodoser hög rättssäkerhet/ patientsäkerhet, god kvalitet 

samt främjar kostnadseffektivitet. Verksamhetschef leder arbetet och ansvarar för 
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att det finns ett ändamålsenligt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 

enligt SOSFS 2011:9. 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har tillsammans med 

verksamhetschefen ansvar för att upprätthålla och utveckla verksamhetens kvalitet 

och säkerhet. Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan utövar sitt ansvar genom 

att planera, styra, kontrollera, dokumentera och redovisa arbetet med 

verksamhetens kvalitet och säkerhet. I den medicinskt ansvariga sjuksköterskans 

ansvar ingår bland annat att tillse att författningsbestämmelser och andra regler är 

kända och följs, att det finns behövliga direktiv och instruktioner för 

verksamheten samt att personal inom den kommunala hälso-och sjukvården har 

den kompetens som behövs utifrån de krav som ställs på verksamheten. Den 

medicinskt ansvariga sjuksköterskan ska även säkerställa att det finns rutiner för 

kontakt med läkare, eller annan hälso- och sjukvårdspersonal, när en patients 

tillstånd fodrar det. 

Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR)  har tillsammans med 

verksamhetschef att upprätta och utveckla verksamhetens kvalitet och säkerhet 

inom rehabilitering. MAR utövar sitt ansvar genom att planera, styra, kontrollera, 

dokumentera och redovisa arbetet med verksamhetens kvalitet och säkerhet inom 

rehabilitering. I MAR:s ansvar ingår bland annat att tillse att 

författningsbestämmelser och andra regler är kända och följs, att det finns 

behövliga direktiv och instruktioner för verksamheten samt att personalen inom 

kommunens hälso- och sjukvård har den kompetens som behövs med hänsyn till 

de krav som ställs på verksamheten. Ansvaret gäller även att säkerställa at det 

finns riktlinjer och rutiner som beskriver en säker användning och hantering av 

medicintekniska produkter samt anmälningsskyldighet vid tillbud. 

Socialt ansvarig samordnare (SAS) har en övergripande och strategisk funktion 

för kvalitetsstyrning och kvalitetskontroll inom socialtjänstens 

verksamhetsområde utifrån gällande lagar och föreskrifter. Den socialt ansvarige 

samordnaren ska säkra att processerna för bedömning, beslut, verkställighet och 

samverkan inom socialtjänsten är ändamålsenliga och välfungerande samt att den 

enskilde får sina behov prövade i en rättssäker myndighetsutövning. I ansvaret 

ligger även att säkra att den enskilde får insatser av god kvalitet som är 

individuellt utformade och utgår från den enskildes delaktighet och inflytande 

samt att dokumentationen förs i den omfattning som föreskrivs i lag och 

föreskrift. 

Enhetschefen ansvarar för att rutiner och riktlinjer som fastställts är väl kända i 

verksamheten samt att medarbetare får den introduktion som krävs för att utföra 

sina arbetsuppgifter. Enhetschefen ansvarar också för att följa upp, vidareutveckla 

och dokumentera säkerheten på enheten utifrån den avvikelserapportering, 

inkomna synpunkter och tillsyn som skett. Ytterligare ansvarar enhetschefen för 

att informera, utbilda och göra personalen delaktig i kvalitetsarbetet. 

Medarbetare ansvarar för att arbeta utifrån beslutade rutiner, riktlinjer och 

processer, samt att inom ramen för verksamhetens ledningssystem medverka i det 

systematiska kvalitetsarbetet. Medarbetare har också ett ansvar att rapportera 

kvalitetsbrister och en skyldighet att rapportera missförhållanden/risker i patients- 

och klientsäkerhetsarbetet. Medarbetare ska vara delaktiga i uppföljning och 

analys av mål och resultat. 
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3.3 Samverkan för att säkra kvaliten i verksamheten samt för 

att förebygga vårdskador 

SOSFS 2011:9, 4 kap 6 §, 7 kap 2 §  

Samverkan sker både internt och externt i olika forum vilket bidrar till 

erfarenhetsutbyte och informationsspridning samt att utvecklingsprojekt 

genomförs både inom kommunen och gemensamt i länet. 

Som exempel har en länsgemensam ledning tagit fram praktiska anvisningar för 

Samordning av den enskildes insatser mellan slutenvård, öppenvård och kommun. 

Andra exempel på samverkansprojekt mellan Regionen och kommunens 

hemsjukvård är "Hemsjukhuset", där patienter som är inskrivna i hemsjukvård, 

erbjuds hälso- och sjukvård i hemmet samt användande av gemensam 

sammanhållen journalföring i Regionens journalsystem Cambio Cosmic.  

Exempel på samverkansforum; 

Extern samverkan Omfattning Deltar från verksamheten 

Länsgemensam ledning i 
samverkan 

4 ggr per år Socialchef 

Samordnade äldregruppen, 
Regionförbundet 

4 ggr per år Verksamhetschef 

Samverkan med primärvården 
- demens 

4 ggr per år 
Demensansvariga 
kommun/primärvård 

Samverkan med primärvården 
- hemsjukhuset 

12 ggr per år 
Socialchef, verksamhetschef, 
enhetschef HSV, chefsläkare, 
DSK, MAS, MAR 

Samverkan med primärvården 
- missbruk 

2 ggr per år Socialsekreterare 

Länsgemensam samverkan 
MAS/MAR/VC 

8 ggr per år MAS, MAR, enhetschef HSV 

Länsgemensam samverkan 
för sammanhållen 
journalföring, Cosmic 

Varannan vecka fortlöpande Enhetschef HSV 

Länsövergripande Cosmic 
Link Region/kommun 

4 ggr per år Enhetschef HSV 

Länsövergripande Kommunal 
hjälpmedelssamverkan (KHS) 

4-6 ggr per år MAR 

Länsgrupp rehab/habilitering 4 ggr per år MAR 

  

3.4 Den enskildes och närståendes delaktighet 

SOSFS 2010:659 3 kap 4 §  

Den enskilde ska alltid erbjudas delaktighet i hela ärendekedjan, från 

utredning/bedömning till utförande/åtgärd samt uppföljning. Vid samordnad 

individuell plan (SIP) eller vid upprättande av vård-/rehabplaner ska den enskilde 

och eventuellt närstående vara delaktiga. Vid utredning av allvarliga avvikelser 

ges den enskilde möjligheten att beskriva sin upplevelse av händelsen. 

I genomförandeplanen skall det framgå hur den enskilde, alternativt företrädare 
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och/eller närstående, har medverkat i planeringen och det ska finnas beskrivet 

vilken hänsyn som tagits till den enskildes synpunkter och önskemål. 

Samtycke till informationsöverföring mellan olika yrkeskategorier och lagrum 

inhämtas från patienten för att säkra vården. Samtycket dokumenteras i patientens 

journal. Den enskilde kan när som helst ta tillbaka sitt samtycke eller begränsa 

den. 

Genom brukarundersökning, t ex Socialstyrelsens Öppna jämförelser, kan den 

enskilde återkoppla åsikter och upplevelser gällande ett flertal frågor kopplade till 

socialförvaltningens verksamhet. 

3.5 Rapporteringsskyldighet 

SFS 2010:659, 6 kap. 4 § och SOSFS 2011:9 7 kap. 2 § p 5 

Avvikelsehantering inom socialtjänst och hälso- och sjukvård regleras i 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt 

kvalitetsarbete. Enligt föreskrifterna är socialförvaltningen skyldig att ta emot och 

utreda synpunkter och klagomål från medborgare och medarbetare. 

En avvikelse är en upptäckt risk eller händelse som inte överensstämmer med 

fastställda rutiner eller enskild individs genomförandeplan/planering. 

Erfarenheterna av avvikande händelser som inträffat, eller riskerar att inträffa, ska 

användas i det systematiska kvalitetsarbetet för att förbättra socialtjänstens 

verksamheter. Avvikelsehantering är en viktig del i arbetet med kvalitetssäkring, 

utveckling, patientsäkerhetsarbetet och förbättringar vilket syftar till att 

 så långt det är möjligt klarlägga händelseförloppet och vilka faktorer som 

har påverkat det 

 ge underlag för beslut om åtgärder som ska hindra att liknande händelser 

inträffar på nytt 

 begränsa effekterna av händelserna om de inte helt går att förhindra. 

All personal har ansvar för att identifiera avvikande händelser och den som 

upptäcker händelsen rapporterar avvikelsen i verksamhetens avvikelsesystem. Det 

är närmsta chef som, förutom vid Lex Sarahrapporter, med hjälp av 

bedömningsstöd gör en inledande bedömning av utredningens utredningsart. 

Händelser med lägre risk/ allvarlighetsgrad utreds lokalt av enhetschef, 

allvarligare risker/ händelser går till central utredning vilken utförs under ledning 

av kvalitetsgruppen. 

En samlad analys av avvikande händelser görs i kvalitetsledningssystemets 

egenkontroll där även eventuella åtgärder planeras. 

  

3.6 Klagomål och synpunkter 

SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 § och SFS 2010:659, 3 kap. 8 § 

Patienter/klienter/omsorgstagare och dess närstående har möjlighet att lämna sin 

åsikter på verksamheten muntligen, via mail, telefonsamtal eller kommunens 

hemsida, vilka hanteras enligt rutin för klagomål- och synpunktshantering.Genom 

olika undersökningar kan den enskilde återkoppla sina åsikter och upplevelser 
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gällande ett flertal frågor angående socialförvaltningens verksamhet. 

Inkomna klagomål och synpunkter hanteras i avvikelsehanteringen i Procapita av 

berörd chef, som efter analys och åtgärd besvarar och återkopplar till den som 

lämnat synpunkten. Även inkomna synpunkter kan ligga till grund för lex Maria 

och lex Sarah. 

Den enskilde kan också vända sig till Patientnämnden med frågor, synpunkter och 

klagomål. Nämnden gör inga medicinska bedömningar och kan inte vidta några 

disciplinära åtgärder utan fungerar som en förmedlande länk mellan patient och 

vårdpersonal. Patientnämnden återför aktuella ärenden till vårdgivaren som 

hanterar ärendet i enlighet med ordinarie avvikelsesystem. 

Inkomna klagomål och synpunkter hanteras sammanställs, analyser och 

åtgärdsplaneras även i egenkontrollerna för systematiskt förbättringsarbete. 

3.7 Egenkontroll 

SOSFS 2011:9, 5 kap. 2 §, 7 kap. 2 §  

Verksamhetens egenkontroll syftar till att systematiskt följa upp och utvärdera 

verksamhetens resultat och att kontrollera att verksamheten bedrivs enligt de 

processer och rutiner som ingår i ledningssystemet. 

Egenkontrollerna i ledningssystemet är kopplade till socialtjänstprocessens olika 

aktiviteter och innefattar bland annat analys av avvikelser, journalgranskning av 

beslut och i verkställighet samt att handläggning och uppföljning sker inom 

lagförskriven tid. Egenkontrollerna innefattar även uppföljning genom 

kvalitetsregister, analys av resultat från brukarundersökning, öppna jämförelser 

och kommunens kvalitet i korthet. 

4 PROCESS-  Åtgärder för att öka patientsäkerheten och 

kvalitén i verksamheten 

4.1 Riskanalys 

SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 §, 7 kap 2 §   

Vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst ska fortlöpande bedöma om det 

finns risk för att negativa händelser kan inträffa som äventyrar verksamhetens 

kvalitet. Riskanalyser ska omfatta verksamhetens samtliga delar och görs i syfte 

att identifiera händelser som skulle kunna inträffa som medför att verksamheten 

inte kan leva upp till de krav och mål som ställs i lagar, föreskrifter och beslut. 

Riskanalyser kan även behöva genomföras innan förändring av en verksamhet 

eller inför förändringar av personalens sammansättning och innan nya arbetssätt 

eller metoder börjar tillämpas. 

Riskanalys avseende socialtjänstprocessens olika aktiviteter görs på enhetsnivå 

där prioriterade risker sannolikhets- och konsekvensbedöms i respektive 

verksamhet. De risker som skattas av respektive verksamhet är; 

Risk Vad kan gå fel? 

Risk att ansökan avvisas utan prövning Ansökningar som bedöms som "orimliga" 
och/eller där avslag anses förutsättas, riskerar 
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Risk Vad kan gå fel? 

att "pratas bort" för att därmed undvika 
administrativt arbete. Detta leder dock till att 
den som önskar få sin ansökan prövad varken 
ges möjlighet till utredning av faktiska behov 
eller ett beslut att ta vidare för rättslig prövning. 

Förhands- och skyddsbedömning har inte skett 
enligt lag och författningar 

Ansökan hanteras inom ramen för 
förhandsbedömning vilket medför att den 
enskilde inte har möjlighet att överklaga, dvs 
en rättsförlust för den enskilde. En risk är att 
avsaknad av eller bristande 
(standard)motiveringar för att ej inleda 
utredning förekommer där den enskildes 
situation inte uppmärksammas och 
dokumenteras i den omfattning som behövs att 
kunna bedömma om utredning bör inledas 
eller ej. Kommunikations- och 
informationsmissar kan leda till att Barn- och 
familjenheten inte får kännedom om att 
anmälan inkommit i ärende där barn finns i 
hushållet, varpå omedelbar skyddsbedömning 
uteblir och barnets eventuella behov av 
omedelbart skydd bedöms inte. 

Ingen enhetlighet i bedömningar 

Då standardiserade bedömningsmetoder inte 
finns att tillgå (alternativt inte används) i alla 
frågor och avseenden, samt det faktum att 
individuella bedömningar alltid ska ske i 
enskilda ärenden rikskerar också bedömningar 
att bli subjektiva och/eller ojämlika. 

För mycket insatser beviljas för att "säkra upp" 

Yttre påverkan, påtryckningar pga av litet 
samhälle kan utgöra en risk för att man hellre 
beviljar för mycket insatser än för lite. Hög 
personalomsättning kan medföra att 
kännedom om rutiner och riktlinjer inte är 
kända fullt ut. Osäkerhet i andra professioners 
möjligheter att utföra/bedöma vårdinsatser 
samt att uppföljning pågår längre än behovet 
finns. 

Beslutsmottagare förstår inte beslutet 

Risk finns för att språkförbistringar och/eller 
kognitiva funktionsbegränsningar kan medföra 
att de beslut vi meddelar inte förstås av 
individen. Utan förståelse brister möjlighet till 
delaktighet och rättssäkerhet (som tex 
möjligheten att överklaga). 

Besvärshänvisning sker inte vid avslag 

Om besvärshänvisning saknas i ett beslut finns 
risk att beslutsmottagare inte känner till sin rätt 
att få ny prövning i såväl förvaltning som 
domstol varvid vi brister i rättssäkerhet för den 
enskilde. 

Insats utförs inte enligt beslut/ ordinationer följs 
inte 

På grund av att behov hos 
brukare/klient/patient förändras i förhållande till 
beslut så finns risk för att insatserna justeras 
inom verkställighet men inte i beslut. Detta 
medför dock att behovet av insatser inte blir 
prövat och kravet på en jämlik vård och 
omsorg uppfylls inte. Bristande kompetens kan 
medföra att insatsen inte alltid genomförs i 
enlighet med syftet. Risk kan även finnas för 
att beviljade insatser inte kan 
utföras/verkställas. 

Brukare/klient/patient är inte delaktig i Individen har en lagstadgad rätt att vara 
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Risk Vad kan gå fel? 

upprättande av genomförandeplaner/ vårdplan/ 
rehabplan/ handlingsplan 

delaktig i den egna vården och omsorgen. 
Planer skall därmed upprättas med hänsyn 
tagen till den enskildes självbestämmande och 
integritet. Risk finns för att den enskilde inte 
görs delaktig i upprättande av plan och att hur 
beaktandet av den enskildes önskemål har 
tagits hänsyn till. 

Uppföljning sker inte i den frekvens och 
omfattning som ärendet kräver 

Hög arbetsbelasning, personalomsättning och 
handläggarbyen kan utgöra risk för att 
uppföljning missas eller skjuts på framtiden. 
Risk finns också att lagstadgad frekvens av 
uppföljning inte är tillräcklig för att kunna 
säkerställa kvalitetslevereans hos utförare och 
progression för den enskilde. 

Att uppföljning inte säkerställer att resurser 
används effektivt och att god kvalitetsleverans 
uppnås 

Risk finns för att man i uppföljningen inte har 
effektivitetsmått att förhålla sig till, vilket 
medför att kvalitetsleverans blir svårbedömt. 

Insatsen avslutas inte i Procapita 

Om systemavslut inte registreras fortsätter 
faktura att utgå, statistik- och resursmätning 
blir missvisande och insatsen riskerar att fortgå 
av utförare. 

Vid höga riskvärden ställs krav på åtgärdsplanering. Riskanalysen görs i 

verksamhetssystemet för kvalitetsledning. 

4.2 Utredning av händelser 

HSLF-FS 2017:40, 3 kap. 1§ och SOSFS 2011:9 7 kap 

När verksamheten uppmärksammar händelser som bedöms allvarliga initieras 

händelseanalys enligt Sveriges kommuner och regioners (SKR) metod för risk- 

och händelseanalys. Uppdraget ges av socialchef och/eller verksamhetschef. Om 

rapport inkommit enligt lex Sarah initieras alltid utredning av SAS. Händelselysen 

görs tvärprofessionellt i ett analysteam utsett av socialförvaltningens 

ledningsgrupp. Analysen skall leda fram förslag till åtgärder på system- och 

organisatorisk nivå, vilka uppdragsgivaren därefter tar ställning till. 

Under året har fem centrala utredningar gjorts, en av dem ledde till anmälan enligt 

Lex Maria. Anmälan handlade om förväxling av läkemedel mellan två patienter 

inskrivna i hemsjukvården.  Patienten fick av misstag en annan patients 

läkemedel. Läkemedlet kunde påverka andningen och medvetandet så att 

patienten fick vårdas på sjukhuset ett dygn. Händelsen är åtgärdad och avslutat av 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 

4.3 Utbildning 

Som ett led i patient- och kvalitetssäkerhetsarbetet har följande större 

utbildningssatsningar gjorts under 2019; 

Mål och målförmulering, dokumentation som förändringsverktyg 

Våren 2019 inleddes en större utbildningssatsning i syfte att utveckla arbetet med 

tydliga och individualiserade mål i uppdrag och genomförandeplaner vilken 

tillsammans med en strukturerad dokumentation medverkar till god kvaliet och 

ekonomi i verksamheterna. Heldagsutbildning, vilken utfördes av PWC, har getts 
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till chefer i samtliga nivåer, myndighetshandläggare, utförare inom stöd- och 

insatser samt dokumentationsombud för äldreomsorg och omsorgen om 

funktionsnedsatta. Hösten 2019 gavs en komprimerad, öppen, föreläsning av 

utbildningens huvudinnehåll där ca 150 medarbetare inom äldreomsorgen, 

omsorgen om funktionsnedsatta samt Rehabenheten deltog. 

Intern utbildning i dokumentation och genomförandeplan för samtlig personal har 

påbörjats under hösten och kommer att fortsätta under 2020. 

Förflyttningskunskap 

Rehabenheten har gått utbildning i förflyttningskunskap. Genom att anpassa 

förflyttningstekniken utifrån bl a patientens förmåga och miljö kan förflyttningar 

ske tryggare för patient och personal samt minska risken för vårdskada eller 

passivisering av patienten. 

Central introduktion  

Förvaltningsgemensam introduktion för nya medarbetare/ sommarvikarier hölls 

inför sommaren 2019. Utbildningens innehåll var bland annat; dokumentation, 

bemötande, förberedelse för delegering, rehabiliterande förhållningssätt och 

förflyttningsteknik och basala hygienrutiner. 

MHFA- första hjälpen till psykisk hälsa  

Kursen, som ges av utbildade instruktörer inom kommunen, lär ut om de 

vanligaste psykiatriska diagnosgrupperna och hur tecken på olika slag av psykiskt 

lidande kan vägleda oss att upptäcka, ta kontakt och hjälpa till på rätt sätt. 

Utbildningen ges fr.o.m. i år vid två tillfällen per termin med vardera riktning mot 

unga och vuxna. 

BPSD  

Tre undersköterskor har gått utbildning till BPSD-administratörer i Mörbylånga 

kommun under hösten då Borgholms kommun haft ett skifte av demensansvarig 

och tillfälligt inte kunnat ha egen utbildning. 

Hemsjukhuset  

Fortlöpande kompetenshöjning för undersköterskor i hemtjänsten har bedrivits i 

syfte att ge bättre förutsättningar för att patienten ska få en trygg vårdmiljö i 

hemmet. 

Länsgemensam sårvårdsutbildning 

Den gemensamma sårvårdsupphandlingen har genererat en länsgemensam 

utbildning för samtliga sjuksköterskor där Regionen bjöds in. 

4.4 Nationella kvalitetsregister 

Socialförvaltningen deltar i flera nationella kvalitetsregister. Registrering av 

bedömningar, skattningar och mätningar bidrar till ny kunskap om åtgärder som 

förbättrar livskvalitet och lindrar lidande. 

Senior Alert 

Senior Alert är ett nationellt kvalitetsregister som riktar sig till äldre personer 

(över 65 år) med ökad risk att falla, få trycksår, minska i vikt och/eller utveckla 

ohälsa i munnen. 
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Det förebyggande arbetssättet och logiken i Senior alert bygger på vård- och 

omsorgsprocessens steg: 

 Identifiera risker och analysera orsaker för fall, trycksår, viktminskning 

samt ohälsa i munnen 

 Planera och genomföra förebyggande åtgärder 

 Följa upp åtgärder och utvärdera resultat. 

BPSD-registret 

BPSD-registret har varit ett nationellt kvalitetsregister sedan den 1 november 

2010, Borgholms kommun har använt registret sedan 2013. Registret syftar till att 

kvalitetssäkra vården av personer med demenssjukdom, registret stöds av Sveriges 

kommuner och landsting (SKL). 

Syfte och mål med BPSD-registret är att genom multiprofessionella vårdåtgärder 

minska beteendemässiga och psykiska symtom (BPSD) och därigenom minska 

lidandet och öka livskvaliteten för personen med demenssjukdom. 

Svenska Palliativregistret  

Svenska Palliativregistret är ett nationellt kvalitetsregister där vårdgivare 

registrerar omvårdnaden i livets slut. Resultatet används för att mäta 

omvårdnadens kvalitet i relation till definierade kriterier för god vård i livets slut 

enligt Nationella vårdprogrammet för palliativ vård. Förvaltningen har deltagit i 

svenska palliativa registret sedan flera år tillbaka.  

4.5 Informationssäkerhet 

HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1 §  

Kraven på informationssäkerheten utgår från kommunens och verksamhetens krav 

på funktion och tillämplighet liksom legala krav, förordningar, föreskrifter, avtal 

och säkerhetskrav. Med rätt informationssäkerhet uppnås hög kvalitet och god 

effektivitet i det dagliga arbetet. Risken för störning ska minimeras samtidigt som 

skydd och åtgärd kontinuerligt balanseras mot kostnader. Insatser utgår från 

verksamhetens behov och är en del av kommunens totala riskhantering. 

Socialförvaltningen samverkar med kommunens it-avdelning kring 

informationssäkerhet och de uppföljningar som har gjorts ligger på övergripande 

nivå och ansvaret är IT-avdelningens 

Våra verksamhetssystem i socialförvaltningen klassas i ett självskattningsverktyg 

från SKR. Det systemet hjälper kommuner och regioner att ta fram 

handlingsplaner och klassa sina verksamhetssystem och datalagring. 

I samband med journalgranskningar har loggningsuppgifter granskats för att 

säkerställa att ingen obehörig tagit del av den enskildes journal. Denna granskning 

görs  i samtliga av socialförvaltningens verksamheter. 

5 RESULTAT OCH ANALYS 

5.1 Egenkontroller 

2019 var första året som egenkontroller gjordes i verksamhetssystemet Stratsys. 

Som alltid när nya system byggs upp har en rad förbättringsområden identifierats 
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avseende främst struktur och användarvänlighet. Egenkontrollerna har gjorts dels 

kollegialt och tillsammans med verksamhetschef och kvalitetsenheten och dels 

tillsammans med medarbetare för delaktighet i det systematiska 

förbättringsarbetet. 

I resultatets cirkeldiagram nedan fattas för vissa egenkontrollsmoment ett antal 

svarande, detta är främst att hänvisa till fel vid uppbyggandet av systemet och 

kommer att åtgärdas till 2020. 

  

Ta emot ansökan/ anmälan 

Egenkontroll Utfall, Antal 

Har skyddsbedömning skett 
inom 24 timmar från att 
orosanmälan för barn/unga alt. 
kännedom om barn som 
bevittnat våld inkommit?  

 

 

Bedömningskriterier 

Uppfylld motsvarar: I samtliga granskade ärenden har skyddsbedömning skett inom 24 timmar. 
 
Delvis uppfylld motsvarar: I 95% av de granskade ärendena har skyddsbedömnng skett inom 24 
timmar. 
 
Ej uppfylld motsvarar: I färre än 95% av de granskade ärendena har skyddsbedömning skett 
inom 24 timmar. 
 

Kommentar 

 

Finns aktuella rutiner för att 
hantera ärenden med 
skyddade personuppgifter?  

 

 

Bedömningskriterier 

Godkänd: Rutiner finns. De är uppdaterade och aktuella.  
 
Delvis godkänd: Rutiner finns. Dessa är dock inte uppdaterade. 
 
Ej godkänd: Rutiner saknas. 
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Egenkontroll Utfall, Antal 

Kommentar 
 

Rutiner för hanterandet av skyddade personuppgifter behöver tillskapas för hela förvaltningen. 

Utreda 

Egenkontroll Utfall, Antal 

Finns övervägda alternativ för 
inför extern HVB placering?  

 

 

Bedömningskriterier 

Godkänd: Samtliga ärenden följer riktlinjerna i samtliga tre avseenden. Vid omedelbart 
omhändertagande om ärendet följer punkt 2-3. 
 
Delvis godkänd: Samtliga ärenden följer riktlinjerna avseende punkt 2-3 
 
Ej godkänd: Ärenden förekommer där inte punkt 2-3 uppfyllts. 
 

Kommentar 
 

Handläggs ärenden likvärdigt?  

 

 

Bedömningskriterier 

Godkänd: Om helhetsbedömningen av de granskade journalerna visar att 80% av 
kontrollmomenten är godkända, dvs gröna. 
 
Delvis godkänd: Om helhetsbedömningen av de granskade journalerna visar att 55-79 % av 
kontrollmomenten är godkända, dvs gröna. 
 
Ej godkänd: Om helhetsbedömningen av de granskade journalerna visar att färre än 55% av 
kontrollmomentet är godkända, dvs gröna.  
 
 
Att räkna procent: Räkna antalet godkända "pluttar" och dela med antalet frågor, ex 12 godkänt 
av 15 frågor, 12/15= 0,8 = godkänt. 
Skulle det vara så att vi medvetet hoppat över att besvara en fråga så bortse från denna när du 
gör uträkningen. 
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Egenkontroll Utfall, Antal 

 

Kommentar 
 

I journalgransking av beslut granskas bland annat om beslutsfattaren har delegationsrätt, om 
utredningen ger tillräckligt underlag för det fattade beslutet, om tydliga mål finns med beviljad 
insats samt om beslutet är korrekt formulerat. I de granskade journalerna kan vi se god 
följsamhet till dokumentationskraven men har identifierat förbättringsområden främst avseende 
individualiserade och mätbara mål för beviljade insatser samt att dokumentera hur och när ett 
beslut blir delgivet. 

Meddela beslut & formulera uppdrag 

Egenkontroll Utfall, Antal 

Finns besvärshänvisning 
angivet i avslagsbeslutet?  

 

 

Bedömningskriterier 

Godkänd: Samtliga granskade beslut har besvärshänvisning angivet 
 
Delvis godkänd: Minst 90% av granskade beslut har besvärshänvisning angivet 
 
Ej godkänd: Mindre än 90% av granskade beslut har besvärshänvisning angivet 
 

Kommentar 

 

Majoriteten av de granskade ärenden har varit bifallsbeslut. I de ärenden avslag gjorts finns 
besvärshänvisning bifogat beslutet. 

Verkställa och genomföra insats 

Egenkontroll Utfall, Antal 

Har vi jämlikhet i 
insatser/verkställighet?  

 

 

Bedömningskriterier 

Godkänd: Om helhetsbedömningen av de granskade journalerna visar att 80% av 
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Egenkontroll Utfall, Antal 

kontrollmomenten är godkända, dvs gröna. 
 
Delvis godkänd: Om helhetsbedömningen av de granskade journalerna visar att 55-79 % av 
kontrollmomenten är godkända, dvs gröna. 
 
Ej godkänd: Om helhetsbedömningen av de granskade journalerna visar att färre än 55% av 
kontrollmomentet är godkända. 
 

Kommentar 
 

Förvaltningsövergripande behöver arbetet förbättras i formulering av mätbara mål och 
uppföljning där omsorgstagaren/klienten är delaktig. Verksamheterna har även behov av 
fördjupade kunskaper i arbetet med genomförandeplaner och dokumentation för att effektivisera 
användandet av planen och säkerställa insatserna. 

Andel ej verkställda beslut  

 

 

Bedömningskriterier 

Godkänd: 81-94% av beviljade beslut är verkställda inom lagförskriven tid eller lokala riktlinjer. 
 
Delvis godkänd: Minst 90% av beviljade beslut är verkställda inom lagförskriven tid eller lokala 
riktlinjer 
 
Ej godkänd: Färre än 80% av beviljade beslut är verkställda inom lagförskriven tid eller lokala 
riktlinjer. 
 

Kommentar 
 

Majoriteten av alla beviljade beslut är verkställda inom tidsangivelse i lokala riktlinjer. 

Har vi följsamhet till basala 
hygienrutiner?  

 

 

Bedömningskriterier 

Godkänd: 100% korrekt utförd i alla 8 steg 
 
Delvis godkänd: Existerar inte i denna mätning 
 
Ej godkänd: Allt under 100%. Åtgärder måste vidtas. 
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Egenkontroll Utfall, Antal 

 

Kommentar 
 

Verksamheter som deltog i hygienmätning visade på förbättringsområden såsom användandet 
av skyddsförkläden och desinfektion av händerna innan omvårdnadsinsats. 

Antal utskrivningsklara dagar 
från slutenvård  

 
 

Bedömningskriterier 

Godkänd: Tre dagar eller färre 
 
Delvis godkänd: Existerar ej i denna mätning 
 
Ej godkänd: Fler än tre dagar 
 

Kommentar 

 

Antalet totala kontaker 471, dessa tillsammans gav ett snitt på antal utskrivningsklara dagar på 
0,12, vilket är det bästa resultat i länet. Resultatet avser den somatiska slutenvården. 

 

Analys av avvikelser  

 

 

Bedömningskriterier 

Godkänd: Avvikelseanalysen är gjord och identifierade mönster har lyfts på arbetsplatsträff alt 
teamträff där åtgärder och förväntade effekter tas fram gemensamt. (kan man få in uppföljning?- 
egenkontroll istället att åtgärder efter analys följs upp!) 
 
Delvis godkänd: Avvikelseanalysen är färdigställd med identifierade mönster, planerade åtgärder 
och förväntad effekt. Analysen har dock inte gjorts tillsammans med medarbetare utan enbart 
förankrats/meddelats. 
 
Ej godkänd: Analys inte utförd. 
 

Kommentar 
 

Analyser för rapporterade avvikelser görs regelbundet tillsammans med chef och medarbetare 
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Egenkontroll Utfall, Antal 

där även åtgärder tas fram gemensamt på arbetsplats- eller teamträffar. 

Inom vissa verksamheter i förvaltningen rapporteras få avvikelser vilket kan behöva analyseras 
och eventuellt utvecklas på enhetsnivå. 

Hälso- och sjukvården rapporterar och mottar även avviker i Regionens avvikelsesystem Lisa 
och tas upp på samverkansmöten med Regionen. 

En avvikelse på organisationsnivå gällde svårighet att nå chefer vid en brand. Larmmanualer 
uppdaterades efter händelsen. 

Fyra avvikelser har utretts centralt där handlingsplaner tagits fram. En av dessa har anmälts 
enligt Lex Maria. 

Förekomsten av trycksår och 
vårdrelaterade infektioner i 
förhållande till övriga landet  

 

 

Bedömningskriterier 

Godkänd: Förbättringsområden är identifierade och planering gjord för åtgärder. 
 
Delvis godkänd: Förbättringsområden är identifierade 
 
Ej godkänd: Förbättringsområden ej identifierade 
 

Kommentar 
 

193 personer registrerades totalt i Senior Alert under året varav 18 personer gav utfall på  
trycksår jämfört med 24 personer 2018. Riskbedömningar med risk för trycksår i Borgholms 
kommun var 29 % jämfört med riket 27 %. Identifierade bakomliggande orsaker vid risk i 
Borgholms kommun var 81 % jämfört med riket 73 %. Framtagna åtgärdsplaner vid risk i 
Borgholms kommun var 84 % jämfört med riket 93 %. Utförda åtgärder vid risk i Borgholm 57 % 
jämfört med riket Sverige 75 %. 

Av resultatet kan vi se att är bra på att identifiera bakomliggande orsaker samt att ta fram 
åtgärdsplaner vid risker. Vi kan bli bättre på att följa upp utförda åtgärder vid risk. Under 2020 
ska rutinerna för uppföljning förtydligas. 

Analys av missförhållanden/ 
risk för missförhållanden 
enligt lex Sarah  

 

 

 
 

Kommentar 
 

Under perioden 1 januari - 25 mars 2019 finns tre avvikelser markerade med "Risk för 
missförhållande" samt nio markerade som "Missförhållande" inrapporterade i avvikelsesystemet. 
Dessa avvikelser har, i enlighet dåvarande instruktioner, enbart skickats till enhetschef och 
hanterats lokalt. En genomgång av dessa avvikelser visar dock att de inrapporterade 
händelserna i samtliga fall utom ett är rena arbetsmiljöfrågor och utgår ifrån personalens 
arbetssituation. 

I mars 2019 byggdes strukturen för rapportering av missförhållanden, eller risk för 
missförhållanden enligt Lex Sarah om i avvikelsesystemet. Syftet med strukturförändringen var 
att tydliggöra distinktionen mellan rapport av avvikelser och rapport enligt Lex Sarah. 
Rapporteringsmöjligheterna utvidgades genom framtagande av pappersblankett att användas 
vid driftstörningar eller begränsad tillgång till verksamhetssystem. I samband med att 
strukturförändringen anordnades workshops för enhetschefer och dokumentationsombud och 
material togs fram för spridning på arbetsplatsträffar i respektive verksamheter. 

Två Lex Sarahrapporer har rapporterats sedan systemet omstrukturerades. Dessa har dock inte 
skickats till Lex Sarahutredare initialt och en av dem återfanns först vid rutinslagning i systemet 
två månader senare. Ingen av rapporternas innehåll avsåg dock ett missförhållande eller risk för 
missförhållande ur verksamhetssynpunkt utan var att hanteras som orosanmälan för enskild och 
har hanterats efter det. 

En Lex Sarahutredning initierades i slutet av året efter ett olyckstillbud där en boende i 
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Egenkontroll Utfall, Antal 

gruppbostad enligt LSS förolyckades. 

Analys av vårdskador/ risk för 
vårdskador enligt lex Maria  

 
 

 
 

Kommentar 
 

En anmälan enligt Lex Maria om allvarlig vårdskada vid hemsjukvården har rapporterats. 

Anmälan handlar om förväxling av läkemedel mellan två patienter inskrivna i hemsjukvården. 
Patienten fick av misstag en annan patients läkemedel. Läkemedelet kunde påverka andningen 
och medvetandet så patienten fick åka till sjukhuset för övervakning över natten. Det tog några 
dagar innan patienten mådde helt bra. 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har avslutat ärendet då vårdgivaren vidtagit och planerat 
åtgärder för att förhindra att något liknande inträffar igen. 

Finns aktuell rutin för 
hanterande av skyddade 
personuppgifter?  

 

 

 
 

Kommentar 

 

Strategier och rutiner saknas för att hanterandet av skyddade personuppgifter. En 
förvaltningsövergripande rutin ska tillskaps under 2020 med krav på efterföljande 
enhetsanpassade specifikationer. 

Analys av Borgholms resultat 
av kvalitetsmåtten i KKiK  

 
 

 
 

Kommentar 
 

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) visar att omsorgstagarnas helhetssyn på äldreomsorgen är 
bra, man har stort förtroende för personalen och är mycket nöjd över bemötandet. 

Förbättringsområden inom hemtjänsten är bättre personalkontinuitet. Man uppger även problem 
som ensamhet och ängslan, oro, ångest. 

På särskilt boende är förbättringsområden tillgång till sjuksköterska, information om förändringar 
samt maten. 

Analys av Borgholms resultat 
av Socialstyrelsens 
undersökning "Vad tycker de 
äldre om äldreomsorgen?"  
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Egenkontroll Utfall, Antal 

Kommentar 
 

Äldre personer med hemtjänstinsatser anser att de kan påverka hur hjälpen ska utföras, de är 
nöjda över hur personalen utför arbetsuppgifterna och personalens bemötande. Majoriteten 
känner sig trygga att bo hemma med hjälp av hemtjänst och de har förtroende för personalen. 
Hälften av dem besväras av ensamhet. Sammantaget är 95-100 % nöjda med hemtjänsten. 

Äldre personer boende på särskilt boende har svarat väldigt skiftande att de trivs med sitt rum 
och i de gemensamma utrymmena på boendet. Åsikterna om maten och trivseln kring måltiderna 
är även det väldigt skiftande. Majoriteten anser att personalen har ett bra bemötande. Man är 
inte lika nöjd över aktiviteter som erbjuds eller möjligheten att komma utomhus. Många besväras 
av ensamhet. Över hälften anser att de får träffa en sjuksköterska när det behövs. Sammantaget 
är 64-100 % nöjda med sitt äldreboende. 

Dokumentationsgranskning 
hälso- och sjukvård  

 

 

Bedömningskriterier 

Godkänd: I de granskade ärendena är 80% av svaren "Ja" eller "Ej aktuellt" i checklistan. 
 
Delvis godkänd: I de granskade ärendena är 50-79% av svaren "Ja" alternativt "Ej aktuellt. " 
 
Ej godkänd: I färre än 50% av de granskade ärendena är svaret "Ja" eller "Ej aktuellt". 
 

Kommentar 
 

Uppföljning av journalgranskningar visade att dokumentationen av sjuksköterskorna har 
förbättrats. Det finns aktuella vårdplaner där patienten och anhöriga är delaktiga. Den 
övergripande dokumentationen är bra men det är svårt att följa den röda tråden. 

Utvecklingsområde att ta fram arbetssätt och riktlinjer för att dokumentationen ska bli mer 
överskådlig. 

Följa upp insats 

Egenkontroll Utfall, Antal 

Följs externa placeringar upp 
enligt rutin?  

 

 

Bedömningskriterier 
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Egenkontroll Utfall, Antal 

Godkänd: Samtliga ärenden är uppföljda inom 3 månader 
 
Delvis godkänd: Minst 80% av ärendena är uppföljda inom 3 månader 
 
Ej godkänd: Mindre än 80% av ärendena är uppföljda inom 3 månader 
 

Kommentar 
 

Äldreomsorgen och Omsorgen om funktionsnedsatta har ej haft externa placeringar under året. 
Inom Individ- och familjeomsorgen sker uppföljning, enligt lokalt beslut, oftare än vad 
lagförskriven tid föreskriver. Uppföljningsmöten sker minst var tredje månad med klient och 
utförare. 

Sker uppföljning enligt lag?  

 

 

Bedömningskriterier 

Godkänd: Samtliga granskade ärenden är uppföljda inom lagförskriven tid 
 
Delvis godkänd: Minst 80% av granskade ärenden är uppföljda inom lagförskriven tid 
 
Ej godkänd: Mindre än 80% av granskade ärenden är uppföljda inom lagföreskriven tid.  
 
Ej godkänd: 
 

Kommentar 
 

Är avtal vid extern placering 
upprättade av oss och 
framtagna enligt SKLs mall?  

 

 

Bedömningskriterier 

Godkänt: I samtliga granskade ärenden är avtalen upprättade av oss och framtagna enligt SKLs 
mall.  
 
Delvis godkänd: I minst 90% av de granskade ärendena är  avtalen upprättade av oss och 
framtagna enligt SKLs mall.  
 
 
Ej godkänt: I förre än 90%av de granskade ärendena är avtalen upprättade av oss och 
framtagna enligt SKLs mall. 
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Egenkontroll Utfall, Antal 

 

Kommentar 
 

Avsluta insats 

Egenkontroll Utfall, Antal 

Är avslutade 
insatser/utredningar även 
avslutade i Procapita?  

 

 

Bedömningskriterier 

Uppfyllt; Samtliga avslutade insatser är även avslutade i Procapita 
 
Delvis uppfyllt: Minst 90% av avslutade insatser är även avslutade i Procapita 
 
Ej uppfyllt; Färre än 90% av avslutade insatser är ven avslutade i Procapita 
 

Kommentar 
 

Vid kontroll av pågående verkställigheter påträffas emellanåt ärenden som skulle ha avslutats. 
Vid de enheter där man saknar rutiner för kontinuerlig koll anger man i sina åtgärder att detta ska 
åtgärdas 2020. 

5.2 Avvikelser 

Avvikelsesystemet 1 januari - 25 mars 2019 

I början av året rapporterades avvikelser in under det lagrum där den avvikande 

händelsen inträffat med följande utfall; 

Händelse Ant
al 

Kommentar 

Administrativ 
avvikelse 

10 Avser främst utebliven information 

Extern avvikelse 6 Avvikelser som rör andra verksamheter 

HSL 22 

Handlar om specifik omvårdnad, kommunikation, dokumentation och 
handling. T.ex. brist i planeringen vid nyöppnad avdelning, saknades 
läkemedelsskåp eller att man inte följt rutiner så som mätning av 
temperaturen i HSV kylskåp. 

HSL Fall 219 
Oftast är det några omsorgstagare som har upprepade fall där det är 
viktigt att arbeta med dem på enhetsnivå i teamsamverkan. 

HSL Läkemedel 129 
De rapporterade avvikelserna avser till hög grad utebliven dos till 
patient samt felaktigheter i dosett och dosrulle. 

LVU/LVM 0  
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Händelse Ant
al 

Kommentar 

SoL/ LSS 72 
Flest av de rapporterade avvikelserna rör avvikelser i insatsen och 
omsorgen. Övriga rapporter avser bemötande, genomfröandeplaner 
och handlingar. 

 

  

Avvikelsesystemet från och med den 26 mars 2016 

Under våren 2019 byggdes avvikelsesystemet om i syfte att tydligare rapportera 

typ av händelser framför de lagrum där avvikelser inträffat. I samband med detta 

infördes även avvikelseanalys som en del av förvaltningens egenkontroll (se 

avsnittet Egenkontroll 5.1.4) . I avvikelseanalysen sammanställer respektive chef 

sin enhets/ enheters avvikelser utefter kategori för att därigenom identifiera 

eventuella mönster och planera åtgärder om sådana påträffas. 

Förvaltningens samlade avvikelser var under perioden 190326-191231 följande 

Händelse Ant
al 

Kommentar 

Bemötande 11 
Majoriteten av de rapporterade händelserna avser brister i 
bemötande. 

Dokumentation 12 Avvikelserna rör främst utebliven dokumentation. 

Fall 696 
Av de rapporterade fallen ledde de allra flesta av dem inte till någon 
skada eller påverkan, i 189 av fallen har mjukdelsskada/ blåmärke 
eller sårskada rapporterats. 

Handläggning 26 
20 av de rapporterade händelserna avser felaktig eller utebliven 
handläggning. 

Kommunikation 37 
Av de rapporterade händelserna är majoriteten av dem angående 
brist på information och överrapportering. 

Läkemedel 490 
Fler än hälften av händelserna avser utebliven dos, övriga rapporter 
för felaktig administration och felaktig förvaring/ hantering av 
läkemedel. 

Medicinskteknisk 
produkt 

7 
Bister i underhåll och felaktig användning utgör de flesta av de 
rapporterade händelserna. 
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Händelse Ant
al 

Kommentar 

Organisation 55 
Främst rör händelserna om bristande bemanning och brister i 
riktlinjer/ rutiner. 

Sekretess 3 Händelserna som rapporterats avser bruten tystnadsplikt. 

Teknik 42 
IT/telefoni står för den största andelen av de rapporterade 
händelserna. 

Utförande 136 Majoriteten av händelserna avser uteblivna insatser. 

Våld och hot 47 Rapporterna rör främst enskilda mot varandra. 

 

Arbetet med att analysera, åtgärda och följa upp avvikelser sker löpande i 

verksamheterna. 

5.3 Nationella kvalitetsregister 

Vårdprevention i Senior Alert 2019  

Tabellen visar att vi är bra på att ta fram bakomliggande orsaker och att upprätta 

åtgärdsplaner vid risk för trycksår, undernäring och fall, däremot är vi sämre på att 

utvärdera insatta åtgärder. I munhälsoarbetet behöver vi förbättra samtliga delar 

men framförallt utvärderingen av insatta åtgärder, för att främja en sund munhälsa 

hos omsorgstagarna. 
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Kvalitetsindikatorer i BPSD-registret 2019 

Enligt statisk från BPSD-registret har antalet registreringar i Borgholms kommun 

ökat något 2019, andelen personer som verkar smärtfria har minskat från 66 % 

2018 till 57 % 2019. Samtliga inskrivna har bemötandeplan. 

Av resultatet kan man se att användandet av registret och därmed arbetsmetoden 

har ökat. Att resultatet för smärtfrihet försämrats kan bero på att man blivit bättre 

på att uppmärksamma olika uttryck för smärta hos personer med demenssjukdom, 

vi behöver jobba mer med att analysera och behandla smärta för att förbättra 

resultatet. 

Svenska palliativ registret 

 

Av resultatet framgår att förbättringsområden finns gällande smärtskattning samt 

dokumenterad munhälsobedömning under sista levnadsveckan. När det gäller att 

förhindra trycksår grad 2-4 så har resultatet förbättrats från 88,7% år 2018 till 
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92,6% år 2019. 

5.4 Klagomål och synpunkter 

Under året har 121 synpunkter/klagomål rapporterats in. 

Flera synpunkter/klagomål rörde personalplanering så som underbemanning och 

brist i hemtjänstens schemaplanering t.ex. att personal saknade 

läkemedelsdelegering och för lite tid planerat vid insats. 

Anhöriga och närstående har rapporterat brister i personalens bemötande, personal 

som inte kan språket och/eller utföra vissa hemtjänstinsatser, framförallt 

matlagning, tvätt och dusch. 

Synpunkter/klagomål har inkommit från medborgare på att man inom hemtjänsten 

parkerat bilar fel eller kört vårdslöst i trafiken. 

Inom hälso-och sjukvården har synpunkter/klagomål handlat om brister i 

kommunikationen mellan sjuksköterska (SSK) och personal/närstående. En 

närstående ansåg att SSK inte hade haft tillräcklig kontakt med läkare och att 

omsorgstagaren därmed inte fick behandling i tid. En lokal utredning visade att 

SSK hade haft tät kontakt med läkare och att läkaren i sin tur hade konsulterat 

flera specialistläkare på sjukhuset fortlöpande. Vid utredningen såg man att 

sjuksköterskornas dokumentation kan förbättras för att man lättare ska kunna följa 

upp och utvärdera utförda insatser, även smärtskattning kan användas mer 

frekvent. 

En del synpunkter/klagomål har inkommit av närstående till enskilda, en av dessa 

avvikelser har utretts centralt där minskad insatstid ledde till oro hos den enskilde. 

Utredningen visade att informationskanalerna mellan anhörig och personal skall 

vara tydlig för att förhindra missförstånd för både den enskilde och personal. Det 

ska tydligt framgå i genomförandeplan (GP) vilken vårdgivare som skall 

kontaktas vid försämring och hur den enskilde samtycker till 

informationsöverföring. Det ska stå i GP vilken anhörig som skall kontaktas vid 

allvarlig händelse. Personalen fick handledning kring "svåra fall" samt utbildning 

i suicidprevention. Rutiner upprättades och implementerades. Som bifynd 

framkom att det saknades skyddsronder i den enskildes hem samt riskbedömning 

vid ensamarbete. 

En del avvikelser som rapporterats som synpunkter/klagomål har handlat om bl.a. 

brandsäkerhet och brister i arbetsmiljön vilka ska hanteras i andra system. 

5.5 Revision och tillsyn 

Inspektionen för vård om omsorg (IVO) 

Under året har IVO gjort två tillsyner i verksamheten. En oanmäld tillsyn har skett 

vid Ekbacka stödboende. Tillsynens fokus var trygghet och säkerhet för de 

placerade ungdomarna. Tillsynen visade att verksamheten har ett arbetssätt som 

ger förutsättningar för att de unga ska vara trygga samt att arbetssättet ger 

förutsättningar för att kunna identifiera och hantera utmaningar och risker. IVO 

avslutar ärendet med att konstatera att man inte uppmärksammat några brister 

inom de områden som tillsynen fattat. 

Den andra tillsynen IVO utfört under året rörde huruvida nämnden säkerställer en 
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god boendemiljö och omsorg enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 

(SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. De 

verksamheter som granskades var bostäder med särskild service (1993:387) om 

stöd och service till vissa funktionshindrade. Tillsynen visade att nämnden i de 

delar som tillsynen omfattade uppfyller de krav som ställs men påtalar 

förbättringsområden gällande kompetensutveckling inom alternativ och 

kompletterande kommunikation, ökat utbud av fritidsaktiviteter, att kännedom om 

rapporteringsskyldigheten enligt lex Sarah behöver öka samt att dokumentationen 

behöver utvecklas för att tydligare se hur stödet och den enskildes utveckling går 

att följa över tid. IVO påtalar också att god mans möjlighet till delaktighet 

behöver utvecklas. 

Revisionsbyrå PricewaterhouseCoopers (PwC) 

På uppdrag av kommunens revisorer har PwC granskat hemtjänsten inom 

äldreomsorgen. Granskningen avsåg att besvara om Socialnämnden säkerställer en 

ändamålsenlig långsiktig, effektiv styrning och ledning av 

hemtjänstverksamheten. Revisionens bedömning var att Socialnämnden delvis 

skerställer en ändamålsenlig uppföljning, styrning och ledning av 

hemtjänstverksamheten. 

Bedömningen grundades på det idag skapats rutiner för för styrning ledning och 

uppföljning. Det finns ett utvecklat egenkontrollssytem där enhetschefer är 

delaktiga i denna kontroll. Vidare följs ekonomi regelbundet och det finns en 

delaktighet hos enhetschefer i både prognosarbete samt åtgärdsplaner. Revisionen 

ser att det skett stark utveckling på dessa områden. Inom enskilda områden på 

myndighetsområdet kan tydligare uppföljning göras. Speciellt ser revisionen det 

som viktigt att följa upp om ärenden följs upp regelbundet av handläggare. 

Förvaltningen bör också ha en långsiktig planering och visionsverksamhet av 

hemtjänsten inom äldreomsorgen. 

Åtgärder till följd av granskningarna är vidtagna och planerade. 

6 Mål och strategier för 2020 

Hälso- och sjukvård 

Tydliggöra förskrivningsprocessen för att säkerställa att patientens 

hjälpmedelsbehov säkerställs genom bedömning, utprovning, information, träning 

och uppföljning. Förskrivningsprocessen tydliggör att förskrivaren ska ta hänsyn 

till etiska och prioriteringsmässiga aspekter vid bedömning av hjälpmedelsbehov. 

Utvärdering i maj 2020 av sammanhållen journalföring via Cambio Cosmic. 

Genomlysa dokumentationen för hälso- och sjukvård för ökad samstämmighet 

och struktur i patientjournalen. 

Utvecklingen av Hemsjukhuset fortgår med patientnära vård som största fokus. 

Hospitering för sjuksköterskor i kommunen och hälsocentralen kommer att 

påbörjas under våren för att stärka förståelsen för varandras arbete. 

En sjuksköterska med specialistutbildning ansvarar för utveckling av 

demensomsorg, samverkan med Regionen samt för kommande BPSD-

utbildningar. 

Basala hygienrutiner 
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Under 2020 ska följsamheten till de basala hygienrutinerna öka i syfte att 

förhindra risk för smittspridning. Hygienombud ska utses i verksamheterna för att 

säkerställa en god och säker vård. 

Nationella kvalitetsregister 

Arbeta förebyggande genom nationella kvalitetsregister i Senior Alert, BPSD 

samt Palliativa registret. I Senior Alert ska utförda åtgärder vid risk för dålig 

munhälsa förbättras genom att intensifiera samverkan mellan Folktandvården och 

enheternas munombud. 

Utbildning 

Rehabenheten planerar att hålla utbildning i förflyttningskunskap regelbundet för 

baspersonal. 

Lex Sarah 

Kunskaper om lagstiftningen kring Lex Sarah och dess intention om systematiskt 

förbättringsarbete på systemnivå behöver spridas i samtliga verksamheter. Målet 

är att andelen rapporterade Lex Sarah ska öka jämfört med tidigare år. 

Processkartläggning 

Arbetet med att identifiera, beskriva och fastställa de processer i verksamheterna 

som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet fortgår under hela 2020. Under 

året ska processerna göras tillgängliga på kommunens intranät. 

Dokumentation som förändringsverktyg 

Det arbete som påbörjades avseende utvecklandet av tydliga och individualiserade 

mål i uppdrag och genomförandeplaner ska fortgå under 2020. Målet är att vi 

under årets journalgranskningar ska se att andelen uppdrag och 

genomförandeplaner med mätbara mål ska öka samt att dokumentationen i högre 

grad tydliggör hur arbetet i förhållande till målen fortgår. 


