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1. Sammanfattning av kvalitetsåret 2018
Underlag har lämnats in för jämförelser med andra kommuner i Öppna jämförelser och KKiK. Vissa
resultat har förbättrats, andra ligger kvar på samma nivå och med en del resultat ser vi
förbättringsbehov. Resultaten kommer att användas för att utveckla verksamheterna. Vi är stolta
över goda resultat i brukarundersökningar inom särskilt boende och hemtjänst. Vi ska även glädjas åt
sjätte bästa resultat i personalkontinuitet inom hemtjänsten, fyra placeringar bättre jämfört med
2018.
Behov av anpassningar i ledningssystemet har identifierats utifrån att antalet rutiner har ökat
kraftigt. Verksamheterna har börjat efterfråga rutiner och kommer med förslag på rutiner eller
revidering av rutiner. Resultatet av implementering av rutiner kan märkas, men det återstår
fortfarande mycket arbete kring tillämpningen av rutinerna.
Förbättrade arbetsrutiner leder till tydlighet för medarbetarna, trygghet för brukarna samt minskade
kostnader.
Två e-tjänster har starts för att samtliga medarbetare ska kunna lämna in förslag på rutiner och
förbättrande åtgärder.
De viktigaste åtgärderna som vidtagits under 2018 för att öka kvaliteten:
- arbete med värdegrund, näransvarig och hög personalkontinuitet inom äldreomsorgen ger
förbättrade resultat i brukarbedömningar
- förbättrade arbetsrutiner
- uppstart av två interna e-tjänster; ”Förslag på nya rutiner eller revidering av rutiner” samt ”Förslag
på förbättrande åtgärder”
- Socialnämndens facebook-sida
- framtagande av flera rutiner, både övergripande och på verksamhetsnivå

2. Bakgrund
Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) ska verksamheter regelbundet dokumentera de åtgärder som
vidtagits för att säkra och utveckla verksamhetens kvalitet samt vilka resultat som uppnåtts. Enligt
patientsäkerhetslagen (2010:659) ska varje vårdgivare upprätta en patientsäkerhetsberättelse.
För att uppnå dessa krav upprättar socialnämnden årligen en sammanhållen kvalitets- och
patientsäkerhetsberättelse som beskriver hur arbetet bedrivits under året.
Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen fungerar som ett bokslut för socialnämndens
verksamheter där tillfälle ges att summera det gångna årets kvalitetsarbete och presentera detta på
ett tillgängligt vis för både medborgare, medarbetare och politiker. Kvalitets- och
patientsäkerhetsberättelsen syftar även till att bidra till det systematiska kvalitetsarbetet. Genom att
årligen summera vidtagna åtgärder kan ytterligare strategier för nästkommande års arbete
identifieras och prioriteras.
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2.1 Definitioner och förkortningar
Följande definitioner används i denna kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse med nedanstående
innebörd:
- SoL: Socialtjänstlagen (2001:453)
- LSS: Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387)
- HSL: Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
- SFS: Svensk författningssamling
- SOSFS: Socialstyrelsens författningssamling
- Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659)
- MAS: Medicinskt ansvarig sjuksköterska
- Kommunens kvalitet i korthet, KKiK: En övergripande kvalitetsrapport arrangerad av Sveriges
kommuner och landsting (SKL)
- Kolada: statistikunderlag för att följa kommunernas verksamhet från år till år
- Öppna jämförelser: Ett verktyg för analys, uppföljning och kvalitetsutveckling inom socialtjänstens
och hälso- och sjukvårdens verksamheter på lokal, regional och nationell nivå. Verktyget presenteras
av Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting (SKL).
- Inspektionen för socialnämnden, IVO: Tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård, socialtjänst och
verksamhet enligt LSS

3. Organisation socialnämnden
Socialnämndens ledningsgrupp är organiserad under Socialnämnden och leds av socialchef. Under
socialchefen finns en ledningsgrupp bestående av chefer för respektive område. Organisationen är
uppdelad i följande områden:
Socialnämnd

Socialchef

Äldreomsorg

LSS- och
psykiatri

Individ och
familjeomsorg

Arbetsmarknad och
integration

Kvalitet och
HSL

MAS
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3.1 Organisations- och verksamhetsförändringar
Nedan presenteras organisations- och verksamhetsförändringar som har genomförts under 2018.
Socialnämndens ledningsgrupp;
Ledningsgruppen kommer att minskas med en person vid pensionsavgång i januari 2019, i och med
det delar LSS- och psykiatrienheten och IFO områdeschef men har fortsatt uppdelad verksamhet.
Verksamhetschef kvalitet och HSL kommer att stötta LSS- och psykiatrichef.
Demenssjuksköterska har gått i deltidspension, tjänsten har inte ersatts under 2018.
Biståndshandläggarenheten har flyttats från verksamheten kvalitet och HSL till IFO, detta för att
samla myndighetsutövningen inom en enhet.
Äldreomsorg:
Hemtjänsten har delats upp till två enheter i augusti 2018, i samband med det omvandlades en
administratörstjänst till en enhetschefstjänst.
Spelmannen delades upp till två enheter i slutet av året, i samband med det omvandlades en
administratörstjänst till en enhetschefstjänst.
Föräldraledig enhetschef på Hesselgrenska har ersatts med en gruppledare.
Ändrad inriktning på ett boende på Hesselgrenska; geropsykiatrisk inriktning. Syftet är att kunna
hantera brukare med avvikande beteende och på så sätt kunna avsluta externa placeringar.
Hemtjänsten i Torsåker har flyttats över till en ny enhetschef, detta för att påbörja arbetet med
ytterligare organisationsförändringar på Spelmannen.
LSS- och psykiatrienheten:
Ny områdeschef från och med september 2018.
Omflyttningar av brukare har skett under året.
En poolgrupp har tillsatts.
Under slutet av året pågick rekrytering av en ny enhetschef. En samordnare går i deltidspension och
den tjänsten omvandlas till en enhetschefstjänst.
IFO
Ny enhetschef på IFO tillträdde under mars.
Under året har verksamheten minskat personalgruppen.
Organisationsförändring och ändrat arbetssätt gällande försörjningsstöd har genomförts med syfte
att minska kostnaderna.
Ansvaret för receptionen och bemanning av receptionen har flyttats över till IFO inför sommaren
2018.
IFO har tagit över ansvaret för integrationsärenden från AMI.
Biståndshandläggarenheten har slagits ihop med IFO för att skapa en myndighetsenhet.
HVB-hemmet i Torsåker för ensamkommande ungdomar stängde sommaren 2018.

AMI
Nedläggning av utegrupp och biltvätt har genomförts under året.
Beslut om att överflyttning av ansvaret för försörjningsstöd ska föras över till IFO vuxenenheten.
Omorganisation av Träffpunkt Bruket, större samverkan med studieförbunden och andra
organisationer gällande utbildning.
Personalneddragningar inom verksamheten. Bland annat drogs en enhetschefstjänst bort. En ny
5

enhetschef rekryteras som får ett samlat ansvar för arbetsmarknad och integration.
Alla inriktningar har prioritering på färdigställande av Trädgårdsstaden.
HSL
Nytt arbetssätt infördes i slutet av året; Hemsjukvård i SÄBO. Sjuksköterskor utgår från ett ställe och
fördelar gemensamt dagens arbete.

4. Kvalitetsuppföljningar genom brukarundersökningar
Nedan presenteras kvalitetsuppföljningar och brukarundersökningar genomförda under 2018.
Samtliga uppgifter nedan är hämtade från Kolada, (www.kolada.se).
Färgkodningen illustrerar hur Hofors kommun placerar sig i jämförelse med medelvärdet för rikets
resultat.
Grönt
Gult
Rött

= Bästa 25%
= Mittersta 50%
= Sämsta 25%

4.1 Äldreomsorg
Frågeställning

2016 2017 2018

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)

83

74

85

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - bemötande, andel (%)

95

92

96

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – tillräckligt med tid, andel (%)

79

69

80

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trygghet, andel (%)

97

84

91

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – förtroende för personalen, andel (%)

97

83

86

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – hänsyn till åsikter och önskemål, andel (%)

80

73

82

Resultatet för äldreomsorgen har förbättrats jämfört med 2017 vilket är väldigt positivt.
Äldreomsorgen arbetar aktivt med kommunens värdegrund och funktionen som näransvarig.
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4.2 Hemtjänst
Frågeställning

2016 2017 2018

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)

93

96

94

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - bemötande, andel (%)

87

91

98

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - personalen utför sina arbetsuppgifter, andel (%)

97

96

92

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - trygghet, andel (%)

92

91

94

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

11

12

11

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – möjlighet att påverka tider, andel (%)

59

63

58

Hemtjänsten bibehåller väldigt goda resultat. Den största förändringen som bidragit till en hög
personalkontinuitet är det förändrade arbetssättet med införande av ”bubblor”. En annan
bidragande orsak är arbetet med värdegrunden.

4.3 LSS- och psykiatrienheten
Saknar uppgifter i Kolada gällande brukarundersökningar inom funktionsnedsättning.
Hofors kommun ingår i ett samarbetsutbyte kring delaktighetsmodellen (DMO) i västra Gästrikland.
Modellen bygger på att oberoende vägledare träffar brukarrepresentanter och
personalrepresentanter vid olika tillfällen för att diskutera ett gemensamt ämne. Vägledarna
fungerar som förmedlare av frågor mellan grupperna och slingan avslutas med en gemensam träff för
genomgång.
Under 2018 genomfördes brukarundersökningar genom (DMO) inom ett LSS-boende i Hofors. Temat
för slingan var ”Fritid”. De aktiviteter som de kom fram till var hockeyresa, gå på café och spela
minigolf vilket man också har gjort. Vidare framkom önskan om en tavla i trapphuset där anslag om
aktiviteter sätts upp så att alla kan ta del av informationen. Tavlan kom upp på en gång och används
till att sätta upp information om aktiviteter.

4.4 Individ och familjeomsorgen
Saknar uppgifter i Kolada gällande brukarundersökningar inom individ- och familjeomsorgen.

4.5 AMI (Arbetsmarknad och integration)
Saknar uppgifter i Kolada gällande brukarundersökningar inom AMI
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4.6 Kvalitet och HSL
Frågeställning

2016 2017 2018

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – tillgång till sjuksköterska, andel (%)

92

76

73

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – möjlighet att framföra synpunkter eller
klagomål, andel (%)

51

43

55

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – möjlighet att framföra synpunkter eller klagomål, 64
andel (%)

65

75

Tillgången till sjuksköterska speglar verksamhetens svårigheter med att rekrytera legitimerad
personal.
Framtagande av tydliga rutiner för klagomål och synpunkter har troligtvis bidragit till ett bättre
resultat.
Fortsatt förbättringsarbete 2019:
- bibehålla goda resultat för värdeskapande faktorer (bemötande, trygghet och förtroende)
- se över möjlighet att införa DMO i fler verksamheter
- se över möjlighet för e-tjänst för framförande av klagomål och synpunkter

5. Nationella uppföljningar och jämförelser
Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) är en övergripande kvalitetsrapport arrangerad av Sveriges
kommuner och landsting (SKL). I denna rapport redovisas resultat från mätningar av ett antal
kvalitetsområden gällande kommunens kvalitet och effektivitet. Undersökningen är omfattande och
granskar stora delar av kommunernas ansvarsområden.
I tabellen nedan redovisas ett antal specifika mått som berör socialnämnden. Resultaten illustrerar
utvecklingen från år 2016-2018. För mer information se;
https://www.kolada.se/?_p=jamforelse&unit_id=16772&tab_id=74586
Färgkodningen illustrerar hur Hofors kommun placerar sig i jämförelse med medelvärdet för rikets
resultat.
Grönt
Gult
Rött

= Bästa 25%
= Mittersta 50%
= Sämsta 25%
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Resultat KKiK Hofors - Relevanta mått Socialnämnden

2016

2017

2018

Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till 96
särskilt boende, medelvärde

48

40

Väntetid i antal dagar från första kontakttillfälle för ansökan vid nybesök till
beslut inom försörjningsstöd, medelvärde

18

18

12

11

Tillgänglighet

-

Trygghet
Personalkontinuitet, antal personer som en hemtjänsttagare möter under 14
dagar, medelvärde
Effektivitet
Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel (%) av maxpoäng

-

67

62

Kvalitetsaspekter LSS grupp- och servicebostad, andel (%) av maxpoäng

-

96

44

Kostnad äldreomsorg, kr/inv 80+

276072 288157 *

Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/inv 80+

57 223 60468

*

Kostnad korttidsvård äldreomsorg, kr/inv 80+

30458

30818

*

Kostnad dagverksamhet äldreomsorg, kr/inv 80+

2559

3424

*

Kostnad funktionsnedsättning totalt (SoL, LSS, SFB) minus ersättning från FK
enligt SFB, kr/inv

7854

8174

*

Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning eller
insats, andel (%)

-

86

100

*Uppgifter för kostnader presenteras två år tillbaka, 2019 presenteras siffrorna för 2017.
Inom IFO är uppgifterna till KKiK framtagna men av någon anledning är resultatet inte
inrapporterat varvid jämförelse med andra kommuner inte kan göras fullt ut. Hofors kommuns
resultat presenteras ovan utan färgmarkering.
Inom området trygghet mäts bland annat antalet personer som en hemtjänsttagare möter
under 14 dagar. I Hofors möter hemtjänsttagare i genomsnitt 11 olika personer (personal)
under en 14 dagarsperiod, det är det sjätte bästa resultatet i landet. En målmedveten
organisation med brukaren i fokus genomsyrar verksamheten och ligger till grund för resultatet.
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Området effektivitet mäter bland annat genom kvalitetsaspekter, brukarnöjdhet och kostnader.
Kvalitetsaspekterna för LSS har en kraftig minskning sedan 2017, detta ska ses över i
verksamheten. Troligtvis beror det på att frågorna har tolkats och besvarats olika 2018 jämfört
med tidigare år.
Brukarbedömningarna visar på en högre andel nöjda brukare inom hemtjänsten och LSS gruppoch servicebostad jämfört med inom särskilt boende.

Fortsatt förbättringsarbete 2019:
- jämföra och analysera resultat från KKiK med resultat från brukarundersökningar (t ex kommunen
uppger att 100% av de boende på SÄBO erbjuds utevistelse dagligen men brukarbedömningen
uppger att 54% upplever att de erbjuds daglig utevistelse)
- säkerställa att uppgifter registreras och att frågorna tolkas på liknande sätt varje år

5.1 Öppna jämförelser
Öppna jämförelser är ett verktyg för analys, uppföljning och kvalitetsutveckling inom socialtjänstens
och hälso- och sjukvårdens verksamheter på lokal, regional och nationell nivå. Verktyget presenteras
av Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting (SKL). Verktyget bygger på
indikatorbaserade jämförelser mellan kommuner och landsting och syftar till att ge beslutsfattare ett
underlag för att kunna följa upp och förbättra verksamheternas egna resultat.
Gävleborg har gemensamma genomgångar av frågorna samt resultatet av Öppna jämförelser
tillsammans med FoU.

Nedan presenteras ett urval av Hofors kommuns resultat i Öppna jämförelser. Resultatet av Öppna
jämförelser kan läsas i sin helhet på; https://skl.se/tjanster/merfranskl/oppnajamforelser.275.html

Resultat Öppna jämförelser - Relevanta mått Socialnämnden

2018

Del 1: Gemensam
G1. Socialjour dygnet runt

JA

Intern samordning i enskilda ärenden

NEJ

Extern samverkan i enskilda ärenden

NEJ

Aktuell beredskapsplan för evakuering av särskilt utsatta grupper

NEJ

Aktuell rutin/beredskapsplan vid ”höga temperaturer”

JA
10

Del 2: Ekonomiskt bistånd
Väntetid för personligt nybesök vid ekonomiskt bistånd (Max 14 dagar =1, 15 dagar eller
mer =0)

1

Erbjuder minst en kommunal arbetsmarknadsinsats till alla personer 18-24 år in
ekonomiskt bistånd, (Ja, för alla=2, Ja, men inte för alla=1, Nej=0)

2

Del 3: Missbruk
Aktuell rutin för samordning mellan missbruk och ekonomiskt bistånd

JA

Rutiner där handläggare erbjuder den enskilde att ha med sig en annan person på möten NEJ
inom missbruks-/beroendevård
Aktuell rutin för information om SIP inom missbruks- och beroendevård

NEJ

Del 4: Socialpsykiatri
Uppsökande verksamhet för personer med funktionsnedsättning

NEJ

Erbjuder någon form av öppen verksamhet

NEJ

Del 5: Våld i nära relationer
Rutin för extern samverkan i enskilda ärenden

NEJ

Aktuell rutin vid indikation på att en vuxen har utsatts för våld (inom ekonomiskt
bistånd, missbruk, social barn- och ungdomsvården, socialpsykiatrin, LSS, äldreomsorg,
hemlöshet, nära relation)

NEJ

Del 6: Barn och unga
Aktuell rutin för intern samordning i enskilda ärenden

NEJ

Handläggare fått kompetensutveckling

JA

Samlad plan för familjehemmens kometensutveckling

NEJ

Del 7: LSS
Aktuell rutin för att pröva möjlighet till arbete eller praktikplats

NEJ

Habiliteringsersättning till personer med funktionsnedsättning som deltar i daglig
verksamhet enligt LSS

JA
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Del 8: Äldre
Trygghetslarm; kommunen garanterar besök inom viss tid

NEJ

Använder IBIC vid alla utredningar och uppföljningar (ordinärt och särskilt boende)

DELVIS

Multiprofessionella team för personer med demenssjukdom i ordinärt boende

JA

Efter genomgång av resultatet för 2018 beslutades att arbeta med att ta fram övergripande rutiner
för samordning av interna och externa insatser.
Fortsatt förbättringsarbete 2019:
- varje verksamhet ska gå igenom sina resultat och välja ut ett område som de arbetar vidare med
- arbeta med övergripande rutiner, utse ett eller flera områden som ska prioriteras
- resultaten ska jämföras från år till år

6. Tillsyner och granskningar av tillsynsmyndighet
Under 2018 har nedanstående tillsyner och granskningar av socialnämndens verksamheter
genomförts.
Äldreomsorg:
-Arbetsmiljöverket har genomfört inspektioner på Hesselgrenska samt inom hemtjänsten. Syftet var
att se hur vi arbetar med att förebygga risker för ohälsa och olycksfall inom ramen för det
systematiska arbetsmiljöarbetet.
Uppföljning av inspektionerna har genomförts och ärendena har avslutats.
- En Lex Sarah utredning har skickats till IVO. Det gällde brister i utredning och handläggning. IVO har
avslutat ärendet.
LSS- och psykiatri
- IVO har genomfört en inspektion på ungdomsboendet, Luna. IVO hade inga anmärkningar eller
förslag på åtgärder.
- Arbetsmiljöverket har genomfört inspektion på gruppbostad Villan. Arbetsmiljöverket har framfört
flera punkter som ska åtgärdas, bland annat rutin för skyddsronder. Uppföljningar har genomförts vid
två tillfällen. I december skickade Arbetsmiljöverket ut underrättelse om beslut av föreläggande om
åtgärder inte redovisas. Arbetet med att redovisa vidtagna åtgärder pågår.
- Brandtillsyn på gruppbostad Orion. På grund av att det enbart finns en utrymningsväg från Orion så
får verksamheten inte bedrivas i nuvarande lokaler. Gruppbostaden kommer att flyttas. Dialog med
hyresvärd är påbörjad. Nuvarande lokaler ska vara utrymda senast 191231.
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IFO:
- Länsstyrelsen har granskat alkoholhandläggningen. Resultatet visade att riktlinjer kring
alkoholhandläggning ska ses över, utbildning för nämnden ska planeras in samt att det saknas en
skriftlig rutin gällande kommunicering och information kring möjligheten att överklaga ett beslut.
Även användandet av riskbedömningar och tillsyner på platser med serveringtillstånd ska
genomföras oftare, men också tillsyner på platser som säljer folköl. Datasystemet ALK-T ska
användas.
- IVO har under året genomfört flera granskningar av verksamheten, bland annat gällande
barnperspektivet och dokumentation. Detta ska vara besvarat under januari 2019.
AMI:
Inga tillsyner har genomförts under året.
HSL:
Två Lex Maria-anmälningar har skickats till IVO. Efter granskning har IVO beslutat att avsluta
ärendena. Se patientsäkerhetsberättelse för mer information.
Fortsatt förbättringsarbete 2019:
- se över möjligheter för verksamheterna att delge varandra resultat av tillsyner för att kunna lära av
varandra

7. Riskanalys
Vid organisationsförändringar och speciella brukarärenden ska riskanalyser genomföras. Under 2018
har följande riskanalyser genomförts;
Socialnämndens ledningsgrupp:
- omorganisation med en områdeschef för IFO och LSS- och psykiatrienheten då en tjänst inte
återbesätts
- borttagande av demenssjuksköterska
- införande av Nya Treserva
- byte av larmoperatör
- nedskärningar i samband med budgetarbetet
- borttagande av samordnartjänst BUN och SN (genomfördes tillsammans med BUN)
- sammanslagning av biståndsenheten och IFO

Äldreomsorg:
- enskild brukare
- flytt av brukare till extern vårdgivare
- dåligt bemötande i arbetsgruppen
- möjlighet att förändra arbetssituation
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- när hiss inte fungerar (Hantverkarn)
- kartläggning av risker för Hot och våld, bryts ner på enhetsnivå
- dagvårdsresor i egen regi
- psykiska och fysiska moment i omvårdnadsarbetet
- uppdelning av verksamheter till två enhetschefer
- nytt SÄBO, risker med evakuering
- ny inriktning på enhet på Hesselgrenska
LSS- och psykiatrienheten:
- återbesättning eller ej av tjänst på Dagcenter vid pensionsavgång
- flytt av brukare inom kommunens enheter
- Hot och Våld (Mira)
- enskilda brukare (Villan)
IFO:
- minskning av familjebehandlare; hur påverkar det klienter och ekonomin
- minskning av socialsekreterare
- gemensam myndighetsenhet, biståndsenheten flyttas till IFO
- flytta en socionom från ekonomienheten till barn och familj
- flytt av två ekonomihandläggare till familjebehandlare
- uppsägning av lägenhet som använts av familjebehandlare för umgänge
- flytt av en handläggare från missbruksenheten till ekonomienheten
-ekonomieneheten tar över integrationsäreden från AMI
- övergripande riskbedömning utifrån alla förändringar som genomförts på IFO under 2018
- minska antalet bilar (ta bort en bil)
AMI:
- organisationsförändring
Kvalitet och HSL:
- omorganisation med sammanslagning av biståndseneheten och IFO
- byte av kontorslokaler
- omorganisation, Hemsjukvård i SÄBO

Fortsatt förbättringsarbete 2019:
- arbeta med riskanalyser i det systematiska arbetsmiljöarbetet
- arbeta med handlingsplaner utifrån bedömda risker
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8. Intern kontroll
Intern kontroll bidrar till att verksamheten når sina mål, att rapporteringen om verksamheten och
ekonomin är tillförlitlig och att verksamheten följer lagar och regler. Internkontroll har genomförts
enligt kontrollplan för 2018. Resultaten av internkontroll redovisas i verksamhetsberättelse i Stratsys.
Fortsatt förbättringsarbete 2019:
- internkontrollmomenten ska skjutas ut i Stratsys till respektive enhet
- respektive enhet redovisar resultat av internkontroll

9. Egenkontroll
Egenkontroll innebär en systematisk uppföljning och utvärdering av den egna verksamheten samt
kontroll av att den bedrivs enligt de processer och rutiner som ingår i verksamhetens ledningssystem.
Egenkontroll inom vård och omsorg samt kommunal hälso- och sjukvård innebär en kvalitetssäkring
för att brukaren ska få ett respektfullt bemötande samt en god och säker vård av god vårdhygienisk
standard.
Rutin för egenkontroll samt mall för kontrollmoment har tagits fram under 2018. Implementering har
påbörjats och verksamheterna har genomfört kontroller.
Ledningsgruppen utser årligen övergripande kontrollmoment för alla verksamheter, därefter utser
verksamheterna två egna kontrollmoment. Kontrollerna ska genomföras senast september månad.
2018 var de övergripande kontrollmomenten:
-klagomål och synpunker
- avvikelsehantering
Fortsatt förbättringsarbete:
- fortsatt implementering av egenkontroll
- ta fram åtgärder utifrån resultat av egenkontroll

10. Avvikelser samt synpunkter och klagomål
Under 2018 har det rapporterats in totalt 1031 stycken avvikelser i verksamhetssystemet Treserva.
Detta är en ökning jämfört med tidigare år (2017 rapporterades 790 avvikelser).
Under året har implementering av rutin för avvikelse skett. Det kan vara en bidragande orsak till den
totala ökningen av avvikelser. Det har tydliggjorts vad som ska registreras som en avvikelse och
lathundar för systemet har tagits fram. Arbetssättet för att hantera avvikelser har förbättrats för att
säkerställa att avvikelserna utreds och analyseras på ett korrekt sätt vilket leder till en ökad kvalitet
för brukarna.
Verksamhet
IFO
LSS- och psykiatri
ÄO
HSL
Totalt

Antal avvikelser 180101-181231
31
83
798
119
1031
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De flesta avvikelserna, totalt 817 stycken, berör fall (496) och läkemedel (321). 2018 har 74 avvikelser
gällande arbetsrutiner rapporterats, det är ett liknande antal som för 2017.
Händelser 180101-181231

Arbetsrutiner
Bemötande
Brottslig handling
Dokumentation
Fall
Handläggning
Hjälpmedel
Information/Kommunikation
Informationsöverföring
Insatser
Lex Sarah
Lokaler/Resurser
Läkemedel
Omvårdnad
Utebliven behandling
Utebliven insats
Uteblivet besök
Våld och övergrepp
Vård och behandling
Vårdrelaterade infektioner
Övergrepp sexuellt

Antal avvikelser totalt per Händelse
Arbetsrutiner
Bemötande
Brottslig handling
Dokumentation
Fall
Handläggning
Hjälpmedel
Information/Kommunikation
Informationsöverföring
Insatser
Lex Sarah
Lokaler/Resurser
Läkemedel
Omvårdnad
Utebliven behandling
Utebliven insats
Uteblivet besök
Våld och övergrepp
Vård och behandling
Vårdrelaterade infektioner
Övergrepp sexuellt
Totalt

74
5
3
12
496
20
10
6
6
2
0
0
321
37
2
22
4
6
5
0
0
1031

Bild; avvikelser fördelat på orsak
Fortsatt förbättringsarbete 2019:
- fortsatt arbete med implementering
- ta fram och implementera hur verksamheterna ska ta tillvara ny kunskap och lära av varandra
utifrån analys och åtgärder av avvikelser
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10.1 Sammanställning klagomål och synpunkter 2018
Under året har sju klagomål och synpunkter kommit in till kommunen.
Tre klagomål och synpunkter berör äldreomsorgen. Ett gäller transport av dement brukare, ett
gällande hemtjänst och det sista gäller temperatur inomhus på ett särskilt boende. Av dessa ärenden
så kom ett till kommunen via Patientnämnden.
Tre klagomål och synpunkter har kommit in gällande Individ och familjeomsorgen. Ett gällande
familjeärende, ett gällande jäv prövning och ett gällande hantering av handläggning av ärende i
annan kommun.
Ett klagomål och synpunkt har kommit gällande biståndshandläggning.
Två ärenden har kommit till kommunen via IVO.
Analys av inkomna klagomål och synpunkter:
Samtliga klagomål och synpunkter har behandlats och besvarats enligt den framtagna rutinen.
Samtliga ärenden är avslutade.
Fortsatt förbättringsarbete 2019:
- se över möjlighet till e-tjänst för synpunkter och klagomål
- fortsatt implementering av rutinerna

10.2 Externa avvikelser
Socialnämnden har skickat totalt 16 avvikelser till nio olika externa vårdgivare under 2018. Samtliga
är skickade till enheter inom Region Gävleborg. Svar har inkommit från mottagare av avvikelserna
men utredningarna har i vissa fall varit ofullständiga.
Socialnämnden har tagit emot tio stycken externa avvikelser under 2018. Avvikelserna har utretts
och besvaratas enligt rutin. En av avvikelserna (felmedicinering) resulterade i Lex Maria-utredning. I
övrigt berör avvikelserna kommunikation och felaktig märkning av remisser/provrör.
Externa avvikelser har hanterats enligt framtagen rutin.

10.3 Rapporter enligt Lex Sarah
Under året har åtta rapporter om missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande enligt Lex
Sarah inkommit. Samtliga rapporter har utretts. Tre av rapporterna gällde IFO, fyra gällde
äldreomsorg och en gällde LSS.
En rapport har efter analys skickats till IVO, efter små kompletteringar har IVO avslutat ärendet. De
andra utredningarna har hanterats inom kommunen.

Anledningarna till rapporterna var bristande kommunikation, brister i utredning/handläggning av
ärende, ej besvarat trygghetslarm samt bemötande/kränkande handling.
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Särskilt utsedda personer ansvarar för att utreda rapporterna och ge förslag på åtgärder för att
förhindra att händelsen upprepas.
Fortsatt förbättringsarbete 2019:
- fortsatt implementering av rutinerna
- ta fram och implementera hur verksamheterna ska ta tillvara ny kunskap och lära av varandra
utifrån analys och åtgärder

11. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
Kvalitetsarbetet i Hofors kommuns socialtjänst bedrivs i enlighet med SOSFS 2011:9, ledningssystem
för systematiskt kvalitetsarbete. Enligt föreskriften ska vårdgivaren eller den som bedriver
socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ansvara för att det finns ett ledningssystem för verksamheten.
Arbetet med att identifiera och beskriva de processer som finns och behövs för att säkra att
verksamheten uppfyller de krav och mål som gäller för verksamheten enligt lagar och andra
föreskrifter har fortskridit men fortfarande återstår ett stort arbete.
Under året har flera rutiner tagits fram, både övergripande rutiner och inom respektive områden.
Hantering för att säkerställa revidering har implementerats. Behov av att förändra arbetet med
ledningssystemet har identifierats och anpassningar har gjorts för att passa verksamheternas behov.
Planering för ytterligare ändring i ledningssystemet pågår.
Dokumentet ”Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialnämnden Hofors kommun”
har reviderats.
Två interna e-tjänster; ”Förslag på nya rutiner eller revidering av rutiner” samt ”Förslag på
förbättrande åtgärder” har startats upp. Samtliga medarbetare kan skicka in sina förslag via etjänsterna. Inkomna förslag sammanställs och hanteras inom kvalitetsarbetet i ledningssystemet. Etjänsterna var de mest använda inom Hofors kommun 2018.
Socialnämndens facebook-sida startades upp under året. Sidan är till för att sprida information om
arbetet i de olika verksamheterna. Antalet följare av facebook-sidan ökar.

Fortsatt förbättringsarbete 2019:
- fortsätta kartlägga processer och rutiner inom socialnämndens verksamheter
- ytterligare anpassningar av ledningssystemet utifrån verksamheternas behov
- utbildning av processhandledare
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12. Värdegrund och kulturskattning
Hofors Kommuns värdegrund består av tre värdeord; respekt, professionalism och ansvar. Detta
arbete blev klart 2015. Som ett led i det arbetet genomförs två gånger per år en nulägesskattning,
kulturskattning, där medarbetare ska bedöma i vilken grad värdegrunden präglar deras arbetsvardag.
Värdegrundsarbetet ska ingå som en naturlig del i arbetet. Värdegrunden finns som stående punkt
vid arbetsplatsträffar. Vid behov så tas djupare diskussioner kring värdegrund. Även vid
medarbetarsamtal diskuteras värdegrund.
Medarbetarenkät, via kulturstjärnan, ska besvaras av samtliga medarbetare i april och oktober varje
år. Verksamheterna analyserar sitt resultat och beslutar om två områden att arbeta vidare inom, ett
område för att bibehålla ett högt resultat och ett område för att öka ett lågt resultat.

Bilden visar och jämför Socialnämndens (röd) resultat med Hofors kommuns (blå)
övergripande resultat vid mätning i oktober 2018.

Fortsatt förbättringsarbete 2019:
- arbetet med värdegrund fortskrider
- öka antalet besvarade medarbetarenkäter
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13. PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE
Sammanfattning
Mål
För att nå bästa patientsäkerhet bör det övergripande målet vara att det
förebyggande arbetet med riskbedömningar och åtgärdsprogram ska ha en central roll
i den kommunala hälso- och sjukvården.
En av åtgärderna efter Lex Marian om förflyttning med hjälp av lyft är att omvårdnadspersonalen
behöver regelbunden återkommande repetition av förflyttningskunskap. Under hösten/vintern har
rehabgruppen planerat denna fortbildning som kommer att ske under 2019.
En blick framåt
Viktigt att utveckla teamarbete.
Utveckla avvikelsehanteringen i syfte att se mönster och vidta verksamhetsövergripande
förebyggande åtgärder.

Inledning
Enligt patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 ska vårdgivaren skriva en patientsäkerhetsberättelse. Idén
med patientsäkerhetsberättelsen är att öppet och tydligt för alla redovisa strategier, mål och resultat
av arbetet med att förbättra patientsäkerheten.
Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att bedöma hur arbetet
med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten har bedrivits i verksamhetens
olika delar, och att informationsbehovet hos externa intressenter tillgodoses. SOSFS 2011:9 7 kap. 3
§. Patientsäkerhetsberättelsen bör utformas så att den kan ingå i vårdgivarens ledningssystem för
patientsäkerhet. Patientsäkerhetsberättelsen ska vara färdig senast den 1 mars varje år.

14. STRUKTUR
14. 1 Övergripande mål och strategier
SFS 2010:659,3 kap. 1 § och SOSFS 2011:9, 3 kap.
För att nå bästa patientsäkerhet bör det övergripande målet vara att det
förebyggande arbetet med riskbedömningar och åtgärdsprogram ska ha en central roll
i den kommunala hälso- och sjukvården.
Strategierna bör vara att:




ändra attityder till risker
följa rutiner
bli bättre att arbeta systematiskt
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14.2 Organisatoriskt ansvar
SFS 2010:659,3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1
Enligt ledningssystemet för systematiskt förbättringsarbete är vårdgivaren skyldig att bedriva ett
systematiskt patientsäkerhetsarbete. Enligt patientsäkerhetslagen är hälso- och sjukvårdspersonal
skyldig att bidra till hög patientsäkerhet. Personalen ska därför rapportera risker för vårdskador samt
händelser som medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada. Vidare ingår det att vårdgivaren ska
utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada.
Ansvar för patientsäkerhetsarbetet
Socialnämndens ansvar
Socialnämnden ska planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt
som leder till att kravet på god vård i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) upprätthålls. Nämnden ska
fastställa övergripande mål för det systematiska kvalitetsarbetet samt kontinuerligt följa upp och
utvärdera målen.
Verksamhetschefens ansvar enligt hälso- och sjukvårdslagen
Verksamhetschefen skall enligt hälso- och sjukvårdslagen svara för att verksamheten tillgodoser hög
patientsäkerhet och god kvalitet av vården samt främja kostnadseffektivitet. Inom ramen för
ledningssystemet ska verksamhetschefen ta fram, fastställa och dokumentera rutiner för hur det
systematiska kvalitetsarbetet kontinuerligt skall bedrivas för att kunna styra, följa upp och utveckla
verksamheten.
Medicinskt ansvarig sjuksköterskas (MAS) ansvar
Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan har tillsammans med verksamhetschefen enligt hälso- och
sjukvården 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 bl.a. att tillse att författningsbestämmelser och andra regler
är kända och efterlevs samt att det finns behövliga direktiv och instruktioner för verksamheten.
Enhetschefens ansvar
Enhetschefen ansvarar för att de rutiner som verksamhetschef och medicinskt ansvarig sjuksköterska
fastställt är väl kända i verksamheten samt att ny hälso- och sjukvårdspersonal får den introduktion
som krävs för att utföra sina hälso- och sjukvårdsuppgifter.
Hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar
Hälso- och sjukvårdspersonalen ansvarar för att hälso- och sjukvårdsarbetet följer vetenskap och
beprövad erfarenhet samt medverka i det systematiska kvalitetsarbetet och bidra till hög
patientsäkerhet.
Läkarkontakt
Läkare ingår inte i den kommunala hälso- och sjukvården. Regionens läkare har inte något
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ledningsansvar inom den kommunala hälso- och sjukvården. Distriktsläkare har ställning som konsult
i förhållande till kommunen. Deras ansvar gentemot den boende består av ett övergripande ansvar
för vård och behandling. Alla i särskilt boende har en patientansvarig läkare som kommer till boendet
för samverkan med sjuksköterskan samt gör hembesök vid behov.
Hemsjukvård i ordinärt boende har läkare som regelbundet kommer och samverkar med
hemsjukvårdens sjuksköterskor samt gör hembesök vid behov.
Sjuksköterskan kontaktar vid behov läkare på hälsocentralen dagtid. Kvällar, nätter och helger
kontaktas jourläkarcentralen i Sandviken. Brukaren skickas till sjukhus efter konsultation med läkare
när läkaren inte finns tillgänglig och tillståndet kräver läkarvård. Vid tillstånd som inte kräver
omedelbar läkarkontakt sätts brukaren upp till nästa läkarkonsultation.
Stödfunktioner
Kommunen har avtal med Vårdhygien, region Gävleborg. Två gånger årligen träffar länets MAS
hygiensjuksköterskor och smittskyddsläkare. Hofors kommun har tillgång till hygiensjuksköterska 4
dagar per år. Under dessa dagar genomförs hygienronder och utbildningar.
Kommunen har avtal med regionens Patientnämnd. Patientnämnden har under 2018 varit till
kommunen och gett information till enhetschefer och legitimerad personal om sin verksamhet.
Årligen träffas länets MAS och representanter för Patientnämnden.

14.3. Samverkan för att förebygga vårdskador
SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 §, 7 kap. 2 § p 3
En viktig del i patientsäkerhetsarbete är hur socialnämndens verksamhet för hälso- och sjukvård
samverkar med andra vårdgivare. Formerna för hur samverkan regleras beskrivs i
samverkansdokument.









Socialnämnden tecknar årligen avtal med primärvården om läkarmedverkan på särskilda
boenden och i hemsjukvård.
Avtal om hemsjukvård mellan länets kommuner och region Gävleborg.
Rehabenheten samverkar med regionen och Hjälpmedel SAM, framförallt i
hjälpmedelsfrågor.
Lifecare SVP/SIP, ett informations/kommunikationsverktyg för personer som är
utskrivningsklar från slutenvården i regionen används. Länsgemensam överenskommelse
finns.
Verksamhetschef från primärvården samt kommunens verksamhetschefer, enhetschef för
sjuksköterske- och rehabteamet, enhetschef för hemtjänsten och medicinskt ansvarig
sjuksköterska, träffas varje kvartal och samverkar kring gemensamma frågor.
Avtal med Vårdhygien och regelbundna träffar med länets MAS, hygiensjuksköterska och
smittskyddsläkare.
Avtal med Patientnämnden tecknas årligen och representanter träffar länets MAS:ar årligen.
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14.4 Patienters och närståendes delaktighet
SFS 2010:659 3 kap. 4 §
Omvårdnadsansvarig sjuksköterska finns på varje enhet, arbetsterapeut och
sjukgymnast/fysioterapeut har ansvar för flera enheter.
Sjuksköterska finns tillgänglig på telefon dygnet runt.
Samordnad individuell plan, SIP, görs vid behov vid utskrivning från slutenvård, ankomst till
korttidsplats, inskrivning i hemsjukvård i samarbete med primärvården.
Vid inskrivning i hemsjukvård får patienten en pärm med kontaktuppgifter till legitimerad hälso- och
sjukvårdspersonal.
Vid utredning av avvikelser, synpunkter och klagomål medverkar vid vissa tillfällen patient och/eller
deras närstående.

14.5 Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet
SFS 2010:659, 6 kap. 4 § och SOSFS 7 kap. 2 § p
En avvikelse är när det inte blir som det var tänkt och detta får eller hade kunnat få negativa
konsekvenser för våra brukare. Att allt inte alltid blir som det var tänkt är naturligt men det är viktigt
att alla avvikelser dokumenteras. Det är för att vi ska kunna lära oss av erfarenheterna och minska
risken att liknande händelser inträffar igen. Det finns rutiner och processer för rapportering och
utredning av avvikelser och synpunkter och klagomål.
Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, personal som utför uppgift på delegation är skyldig att
rapportera avvikelser som rör hälso- och sjukvård.
En avvikelsemodul i verksamhetssystemet Treserva används, vilken möjliggör ett enklare sätt för
personalen att registrera avvikelser. Modulen möjliggör enkel och snabb sammanställning och analys
av avvikelser och skapar därmed bättre förutsättningar för systematiskt kvalitetsarbete inom
området.
Enhetschef ansvarar, i samarbete med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, för att utreda
avvikelser. Avvikelser ska tas upp i personalgruppen för att få ett lärande i verksamheten.
Förändringar föreslås som ska minska risken att händelsen inträffar igen.
Externa avvikelser skickas vidare av MAS som bevakar svar och återkopplar till den som skrivit
avvikelsen.
Inkomna externa avvikelser utreds av ansvarig enhetschef och svar skickas vidare av MAS.

14.6 Klagomål och synpunkter
SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 och 6§§, 7 kap 2 § p 6,
Synpunkter, klagomål ger oss värdefull information och möjlighet att utveckla och förbättra
verksamheten.
Klagomål och synpunkter som kommer direkt till verksamheterna eller via Patientnämnden och som
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har betydelse för patientsäkerheten tas emot av den personal som möter brukare eller anhöriga som
har synpunkter. Personalen hänvisar till enhetschef eller annan lämplig person och erbjuder träff för
att få synpunkterna och kunna utreda dessa.
Klagomål och synpunkter kan även lämnas via kommunens hemsida.
Patientnämnden
Under 2018 har ett ärenden inkommit till Patientnämnden som rör Hofors kommun, detta rörde
dock inte hälso- och sjukvården.

14.7 Egenkontroll
SOSFS 2011:9, 5 kap. 2§, 7 kap. 2 § p 2
Avvikelser angående läkemedelshantering

Läkemedel
2017

2018

200

215

HSL

93

75

LSS

23

31

316

321

2018
Äldreomsorgen
Äldreomsorgen
HSL
LSS

Totalt

Läkemedelsavvikelserna har ökat marginellt sedan året innan. Resultat läkemedelsavvikelse se 16.2.
Läkemedelsgenomgångar
Läkemedelsgenomgångar har registrerats:
Enheter:
2016
Hantverkaren
16 av 27 brukare
Hesselgrenska
30 av 46 brukare
Persgården
21 av 44 brukare
inkl korttids
Spelmannen
22 av 38 brukare
LSS/ Psyk
LSS 9 av 30 brukare
Psyk 0 av 9 brukare
Hemsjukvården
36 av 74 brukare
Totalt:
134
Resultat läkemedelsgenomgångar se 16.1.

2017
12 av 27 brukare
15 av 52 brukare
9 av 44 brukare

2018
27 av 27 brukare
27 av 46 brukare
15 av 32

25 av 38 brukare
LSS 7 av 31 brukare
Psyk 3 av 10 brukare
27 av 89 brukare
98

23 av 38 brukare
LSS 15 av 32
Psyk 0 av 10 brukare
29 av 80
136

Anm

Korttids ej inkl 2018

LMG Psyk görs av
psykiatrin

Svenska palliativregistret
Palliativregistret är ett nationellt kvalitetsregister där vårdgivare registrerar hur vården av en person i livets

slutskede varit. Syftet är att förbättra vården i livets slut oberoende av diagnos och vem som utför
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vården. Vårdpersonal besvarar en enkät med cirka 30 frågor som handlar om hur vården varit sista
veckan i livet. Sedan använder personalen resultatet för att se vilken kvalitet som vården håller och
vad som behöver förbättras. När förbättringar görs kan man använda resultat från Svenska
palliativregistret för uppföljning.
Socialnämnden har under 2018 registrerat 27 avlidna i registret, av totalt 91 avlidna i kommunen.
Mål
Målvärde
Öka andelen
100 % av alla
personer, med
döende
behov av palliativ
vård i livets
slutskede, som
smärtskattas sista
levnadsveckan
Fler personer med
90 % av alla
behov av palliativ
döende
vård i livets
slutskede behöver få
munhälsobedömning
sista levnadsveckan
Mänsklig närvaro i
90 %
dödsögonblicket
Resultat palliativa registret se 16.1.

Hofors 2016
22 %

Hofors 2017
36 %

Hofors 2018
40,7 %

69 %

82 %

48,1 %

88,9 %

Demensvård
Registrering i BPSD (Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens)
BPSD drabbar någon gång ca 90 % av alla som lever med en demenssjukdom. Dessa symtom kan
exempelvis vara aggressivitet, oro, apati, hallucinationer eller sömnstörningar och de orsakar ett
stort lidande framförallt för personen med demenssjukdomen, men även för närstående och
vårdpersonal.
Registret kan med hjälp av struktur i vårdarbetet minska BPSD och kan bidra till:
 Implementering av de nationella riktlinjerna
 Personcentrerad vård
 Gemensamt språk för personalen
 Tydliga mål
 Teamarbete
 Verksamhetsutveckling
 Kvalitetssäkring genom ständiga uppföljningar
 Vårdtyngdsmätning
Socialnämnden har registrerat i BPSD sedan 2013. I dagsläget är 9 enheter anslutna till registret.
Under 2018 gjordes det totalt 45 registreringar i BPSD vilket är en minskning från 2017 då det var 62
registreringar.
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All personal på demensenheterna har gått utbildning i BPSD, personalen på särskilt boende har fått
information. BPSD administratörer finns på varje demensavdelning.

Munhälsa
Många äldre har problem med sin munhälsa. Vid inflyttning till ett särskilt boende bör sjuksköterskan
göra en munbedömning utifrån riskfaktorer och riskgrupper.
ROAG = Revised Oral Assessment Guide.
Bedömningen skall dokumenteras i omvårdnadsjournalen. Det är viktigt att personalen är med vid
den årliga munhälsobedömningen, som boende enligt lag har rätt till, för att få information om hur
munhålan skall skötas. Personalen skall ges möjlighet att delta i den utbildning som utföraren av
munhälsobedömningar ger.
Resultat munhälsa se 16.1.

Vårdhygien/smittskydd
Vårdrelaterade infektioner och smittspridning utgör ett problem inom kommunal vård och omsorg,
liksom i övrig hälso- och sjukvård. Kontakterna mellan olika vårdaktörer är många och kan innebära
risk för smittspridning. Vårdhygienens övergripande mål är att förhindra smittspridning mellan
vårdtagare samt mellan personal och vårdtagare. Vårdarbetet måste bedrivas på ett sådant sätt att
smittspridning inte sker från vare sig infekterade personer eller från de friska smittbärarna.
 Egenkontroll – vårdhygienisk standard inom kommunal vård och omsorg
 Hygienrond
 Utbildning för omvårdnadspersonal
 Hygienråd
Ovanstående aktiviteter har genomförts i verksamheten.

Inkontinens
Urininkontinens är vanligt förekommande bland äldre personer. Uppskattningsvis är 70-80 procent
av de boende i särskilda boendeformer urininkontinenta. Svår urininkontinens är ofta en bidragande
orsak till att äldre personer inte kan bo kvar hemma. Urininkontinens kan ha flera olika orsaker. Det
kan handla om skador på de nerver som styr blåsfunktionen eller förändringar i blåsan, urinröret eller
kringliggande organ. Hos kvinnor kan östrogenbristen ge symtom på urininkontinens och hos män
kan det handla om prostataförstoring. Vidare kan besvär orsakas av förstoppning, av vissa läkemedel
eller av infektioner. Nedsatt förmåga att tolka signaler eller svårigheter att kunna förflytta sig till
toaletten kan orsaka urininkontinensliknande besvär.
Resultat inkontinens se 16.1.
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Kommunikation - SBAR utbildning
SBAR: Situation – Bakgrund – Aktuellt tillstånd – Rekommendation, är ett sätt att kommunicera
strukturerat för att minska risken att information glöms bort eller misstolkas. I förlängningen är syftet
att minska riskerna för vårdskador.
Resultat SBAR se 16.1.

15. PROCESS - Åtgärder för att öka patientsäkerheten
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 2






Läkemedelsgenomgångar enlig Socialstyrelsens definition har i samarbete med läkare
genomförts av sjuksköterskor på boenden och i hemsjukvården. Primärvården är ansvarig.
Registreringar i nationella kvalitetsregistren Svenska Palliativregistret av sjuksköterskor samt
i BPSD av omvårdnadspersonal
Rutiner ses regelbundet över och revideras vid behov
Samverkan med regionens primärvård
Hygienronder har genomförts

15.1 Riskanalys
SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 §, 7 kap 2§ p 4
Syftet med riskanalys är att identifiera och värdera risker, identifiera orsaker till dessa och ta fram
åtgärder som eliminerar eller minskar riskerna eller mildrar konsekvenserna av negativa händelser.
Riskanalys i verksamheten har under året genomförts av arbetsgrupp inför förändrad
arbetsorganisation ”Hemsjukvård i särskilt boende”. Både arbetsmiljörisker och
patientsäkerhetsrisker har analyserats. En lärdom har varit hur viktigt det är att se utifrån alla
inblandade parters perspektiv.

15.2 Utredning av händelser – vårdskador
HSLF-FS 2017:40, 3 kap. 1§ och SOSFS 2011:9 7 kap sista stycket
Vårdgivaren ska utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en
allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Denna regel kallas Lex Maria.
Syftet med utredningen ska vara att så långt som möjligt klarlägga händelseförloppet och vilka faktorer
som påverkat det, samt ge underlag för beslut om åtgärder som ska ha till ändamål att hindra att
liknande händelser inträffar på nytt, eller att begränsa effekterna av sådana händelser om de inte helt
går att förhindra.
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) ansvarar för att efter en händelseanalys göra en bedömning
om anmälan ska ske till IVO.
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Lex Maria
Brukare boende på demensenhet som förflyttas med hjälp av lyft faller i golvet då selen inte sitter
ordentligt i haken. Viktig lärdom är att vid förflyttning måste säkerhetskontrollen utföras. De
skriftliga instruktionerna i rehabplanen måste följas. Omvårdnadspesonalen behöver regelbundet
återkommande repetitioner av förflyttningskunskap.
Brukare med demenssjukdom har av okänd anledning fått insulin trots att brukaren inte är ordinerad
insulin. Förväxlingsrisken har bedömts som mycket låg. De individuella läkemedelsskåpen som finns i
varje lägenhet har tagits i bruk på enheten. För att få insulindelegering kommer godkänd
webbutbildningen ”Äldre med diabetes” med diplom att krävas. Kommer även att bli skriftlig
uppföljning av insulindelegering.

15.3 Informationssäkerhet
HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1§
Nationell patientöversikt (NPÖ)
Den nationella patientöversikten gör det möjligt för legitimerad personal inom socialnämnden i
Hofors kommun, att ta del av information som finns registrerad i en annan vårdgivares IT system. För
att få tillgång till NPÖ, krävs speciell behörighet och utbildning. Utbildningen har genomförts under
2016. Kvalitétsaspekter för brukarna är att det blir en säker informationsöverföring mellan
vårdgivare.
NPÖ har hittills inte använts pga tekniska problem, därför har ingen loggkontroll i NPÖ skett.
Granskning av hälso- och sjukvårdsjournal
En mindre journalgranskning har genomförts. Då granskningen är liten går det inte att dra några
generella slutsatser. Årets granskning visar ett mycket bättre resultat än föregående år. En kollegial
granskning med flera journaler vore att föredra för att få en bättre bild över dokumentationen och
samtidigt ett lärande.
Loggkontroll Treserva
Loggkontroll genomförs varje månad och den har varit utan anmärkning.

16. RESULTAT OCH ANALYS
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3

16.1 Egenkontroll
Beskriv måluppfyllelse dvs. en samlad analys av resultat utifrån satta mål, samt
strategier/genomförda åtgärder för att nå dessa mål.
Läkemedel
Registrerade läkemedelsgenomgångar, LMG, har ökat sedan föregående år, från 98 till 136. En
lathund för hur LMG ska dokumenteras i Treserva har tagits fram. LMG har diskuterats med
sjuksköterskorna på ett flertal möten. Läkemedelsavvikelse se 16.2.
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Palliativ vård
Socialnämnden har under 2018 registrerat 27 avlidna i registret, av totalt 91 avlidna i kommunen.
Mål
Öka andelen
personer, med
behov av palliativ
vård i livets
slutskede, som
smärtskattas sista
levnadsveckan
Fler personer med
behov av palliativ
vård i livets
slutskede behöver få
munhälsobedömning
sista levnadsveckan
Mänsklig närvaro i
dödsögonblicket

Målvärde
100 % av alla
döende

Hofors 2016
22 %

Hofors 2017
36 %

Hofors 2018
40,7 %

90 % av alla
döende

69 %

82 %

48,1 %

90 %

88,9 %

Målet med smärtskattning har inte nåtts. Målet för munhälsobedömningen har inte nåtts.
Analys Palliativregistret
Målet att följa antal inregistrerade i Palliativa registret kontra antalet avlidna i verksamheten har inte
varit möjligt då statistik inte har kunnat tas ut ur verksamhetssystemet Treserva.
Nutrition
Ett gott näringstillstånd är en förutsättning för att undvika eller övervinna sjukdom och återfå hälsa.
Kosten som serveras på särskilda boenden skall vara anpassad efter de näringsbehov som de boende
har.
Förbättringsförslag för nutrition 2018
Implementera förbättringsförslagen för måltidssituationen för SÄBO har genomförts.
Förebyggande och behandling av undernäring. Identifiera nutritionsprocessen och förbereda inför
förändringen att grundkosterna SNR-kost, A-kost och E-kost kommer att försvinna och ersätts av
Nordiska näringsrekommendationer. Nya riktlinjer väntas komma runt årsskiftet 2017/18. Dessa två
har inte genomförts.
Demensvård
Förbättringsförslag för demensvård 2018
Revidera BPSD rutinen och implementera till samtlig berörd personal och
information till ny personal vad BPSD är och vad man kan göra. Dessa två har inte genomförts.
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Munhälsa
Förbättringsförslaget för 2018 att se över vilka rutiner för förbättrad munhälsa som behövs och
formulera uppdrag för rutinernas framtagande har inte uppfyllts.
Vårdhygien/smittskydd
”Egenkontroll – vårdhygienisk standard inom kommunal vård och omsorg” som tagits fram i
samarbete med Vårdhygien på Regionen, har införts men ännu har ingen enhet genomfört
egenkontrollen.
Hygienrond
Hygienronder har tillsammans med hygiensjuksköterska från Vårdhygien och MAS under året
genomförts på Hesselgrenska, Hantverkan, Orion, Kristallen och Spelmannen med hygienombud,
enhetschef och sjuksköterska. Ett hygienprotokoll fylls i och hygiensjuksköterska gör en uppföljning
med enhetschef vid ett senare tillfälle.
Utbildning för omvårdnadspersonal som tidigare inte fått hygienutbildning har genomförts under
året av hygiensjuksköterska, 16 var anmälda 6 kom.
MAS har genomfört hygienutbildning till semestervikarier.
En hygienöverenskommelse vars syfte är att förebygga och förhindra smittspridning och infektioner i
vård och omsorg är sedan tidigare framtagen av MAS. Att vård- och omsorgspersonal av alla
kategorier konsekvent tillämpar basala hygienrutiner i sitt arbete är den mest grundläggande
åtgärden för att förebygga vårdrelaterade infektioner inom alla former av vård och omvårdnad. Det
ingår också att genomföra en webbutbildning i Basala hygienrutiner och klädregler.
Hygienråd för kommunal hälso- och sjukvård i Gävleborgs län och Checklista vid misstanke om Calici
har under 2018 uppdateras av Vårdhygien i samarbete med länets MAS:ar.
Inkontinens
Förbättringsförslag för inkontinens 2018 med att se över möjligheten att höja kompetensen hos
sjuksköterskorna inom inkontinensområdet har delvis uppnåtts då en del av sjuksköterskorna har
gjort webbutbildningen ”Förskrivning av förbrukningsartiklar”.
Kommunikation - SBAR, Situation – Bakgrund – Aktuellt tillstånd – Rekommendation
Samtliga sjuksköterskor i kommunen har utbildats i SBAR i syfte att förbättra kommunikationen
mellan kolleger, omvårdnadspersonal och andra vårdgivare. SBAR utbildning till
omvårdnadspersonalen påbörjades i december 2018 och kommer att fortsätta under 2019.
Sjuksköterska i vår organisation utför utbildningen till omvårdnadspersonalen.

30

16.2 Avvikelser
Antalet läkemedelsavvikelser har ökat från 316 till 321 st. Åtgärder genomförs kontinuerligt för
minskning.




Dokumenterad delegeringsutbildning (webbutbildning) innan delegering är ett krav
Delegeringar följs upp av sjuksköterska och kan dras tillbaka
Låsbara skrin för utlåning till brukare som sköter sina läkemedel själva

Extern avvikelser



9 avvikelser har inkommit till kommunen, bland annat rörande felaktiga personuppgifter (3),
kommunikation (3).
15 stycken avvikelser har skickats från kommunen till regionens verksamheter, varav 7 till
Hälsocentralen, 2 till akuten, 2 till strokeavdelning. Bland annat rörande
informationsöverföring (5), bristande information (5).

Se kvalitetsberättelsen för övergripande avvikelser.

16.3 Klagomål och synpunkter
Under 2018 har inget klagomål och synpunkt inkommit som rör kommunens hälso- och sjukvård.
IVO har under året inte gjort någon tillsyn i kommunen där HSL varit delaktig.
Kommunen har avtal med regionens Patientnämnd, avtalet förlängs ett år i taget. Under 2018 var det
ett ärende gällande omvårdnad, vilket rörde äldreomsorgen.

16.4 Händelser och vårdskador
Under 2018 har medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) genomfört två händelseanalyser, där båda
lett till Lex Maria anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
En händelseanalys innehåller beskrivning av när händelsen inträffade, vad som hände, vilka
konsekvenser händelsen fått, en analys och bedömning av bidragande/bakomliggande orsaker, vilka
åtgärder – beslutade/vidtagna/planerade (vem/vilka ansvarar, tidsplan) som vidtagits samt
uppföljning (vem/vilka ansvarar, tidsplan).

Lex Maria
Brukare boende på demensenhet som förflyttas med hjälp av lyft faller i golvet då selen inte sitter
ordentligt i haken. Viktig lärdom som har spridits är att vid förflyttning måste säkerhetskontrollen
utföras. De skriftliga instruktionerna i rehabplanen måste följas. Omvårdnadspersonalen behöver
regelbundet återkommande repetitioner av förflyttningskunskap.
Brukare med demenssjukdom har av okänd anledning fått insulin trots att brukaren inte är ordinerad
insulin. Förväxlingsrisken har bedömts som mycket låg. De individuella läkemedelsskåpen som finns i
varje lägenhet har tagits i bruk på enheten. För att få insulindelegering kommer godkänd
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webbutbildning ”Äldre med diabetes” med diplom att krävas. Det kommer även att bli skriftlig
uppföljning av insulindelegering.
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendena och kommer inte att vidta några
ytterligare åtgärder.
Information ges till verksamheten för att få ett lärande i organisationen och rutiner har setts över och
reviderats.

16.5 Riskanalys
Riskanalys i verksamheten har under året genomförts av arbetsgrupp inför förändrad
arbetsorganisation ”Hemsjukvård i särskilt boende”. Både arbetsmiljörisker och
patientsäkerhetsrisker har analyserats.
En lärdom har varit hur viktigt det är att se utifrån alla inblandade parters perspektiv.

16.5.1 Övriga resultat
Lifecare SPU/SIP
Ny version av Lifecare SPU/SIP, ett IT-stöd för samordnad vårdplanering mellan landsting, kommuner
och primärvård. Förändrade rutiner, samarbete och arbetssätt enligt Lagen om utskrivningsklar från
sluten hälso- och sjukvård (2017:612). För sjuksköterskorna har detta inneburit en utökad
arbetsuppgift på helger och röda dagar. Den nya rutinen innebär att sjuksköterskorna får utföra
biståndshandläggarnas uppgift att kvittera och verkställa i Lifecare SPU/SIP.
Riskbedömningar
Framtagande av rutiner för hur riskbedömningsinstrumenten Downton, MNA, Norton och ROAG ska
användas, har påbörjats.

Rehab
Under 2018 har rehab medverkat i framtagande av rutiner för hur hjälpmedel ska hanteras, det är ett
omfattande arbete som kommer att bli färdigt under 2019.
Som en konsekvens av Lex Maria händelsen då en brukare ramlade i golvet vid förflyttning har rehab
under hösten planerat för utbildning i förflyttningskunskap till omvårdnadspersonalen som kommer
att genomföras under 2019.
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17. Mål och strategier för kommande år - Framtida utmaningar









God vård i livets slut: Arbeta med resultatet i palliativa registret, antal inregistreringar,
smärtskattning.
God läkemedelsbehandling: Förbättrad samverkan med läkaren vad en
läkemedelsgenomgång ska innehålla.
God hygienisk standard: Skapa en rutin med uppföljning där personalen gör en självskattning
av hur man tycker sig följa basal hygien rutinerna. Skapa rutin för handhygien innan måltid
hos brukarna, eventuellt med handservetter.
Säker dokumentation: Genomföra kollegial journalgranskning.
Säker läkemedelshantering: Rutiner för delegering ska revideras under våren. Vid delegering
av insulin ska webbutbildning ” Vård av äldre med diabetes” genomföras.
Utveckla avvikelsehanteringen: Analys, åtgärder och uppföljning av avvikelser på
övergripande nivå är nödvändigt. Analys, åtgärder och uppföljning av avvikelser av
enhetschefer tillsammans med legitimerad personal och omvårdnadspersonal behövs.
Förbättrad intern och extern samverkan: Ökat teamarbete mellan enhetschef och
legitimerad personal. Fortsatt samverkan på olika nivåer mellan primärvård och kommunal
hälso- och sjukvård.
Vid delegering ska rutin för kontakt med sjuksköterska gås igenom.
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