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1. Inledning
Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) ska vårdgivare eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet
enligt stöd och service till vissa funktionshindrade regelbundet dokumentera de åtgärder som
vidtagits för att säkra och utveckla verksamhetens kvalitet samt vilka resultat som uppnåtts. För att
uppnå kravet gällande dokumentation upprättar socialnämnden årligen en kvalitets- och
patientsäkerhetsberättelse som beskriver hur arbetet bedrivits under året. Från och med 2019 års
berättelse rekommenderar Socialstyrelsen att dokumentet delas upp i två delar: en
kvalitetsberättelse och en patientsäkerhetsberättelse. Socialnämnden i Hofors kommun avser att
följa den rekommendationen.

1.1 Syfte med kvalitetsberättelse
Kvalitetsberättelsen ska ge en samlad bild av kvaliteten i socialnämndens verksamheter där det
gångna årets kvalitetsarbete och ett underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet presenteras.
Kvalitetsberättelsen ger möjlighet för både medborgare, medarbetare och politiker insyn i
verksamheten och möjlighet till jämförelse med andra.
Kvalitetsberättelsen 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.

1.2 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.
Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra
verksamhetens kvalitet. Ansvariga för verksamheten ska med stöd av ledningssystemet planera, leda,
kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten.
Ledningssystemet kan ses som verktyget som används för att uppnå kvalitet. Ledningssystemet ska
innehålla de processer och rutiner som behövs för att utveckla och säkra kvaliteten i verksamhetens
samtliga delar. Syftet är att skapa en säker och trygg verksamhet samt förebygga fel och brister. Det
systematiska kvalitetsarbetet innebär att lagar och författningar följs, att det finns dokumenterade
rutiner, att fel och brister följs upp samt att förbättringsarbete sker fortlöpande.
Hofors kommuns arbete med ledningssystem presenteras i dokumentet ”Ledningssystem för
systematiskt kvalitetsarbete inom socialnämnden”.
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1.3 Definitioner och förkortningar
Följande definitioner används i denna kvalitetsberättelse 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
- MAS: Medicinskt ansvarig sjuksköterska
- Kommunens kvalitet i korthet, KKiK: En övergripande kvalitetsrapport arrangerad av Sveriges
kommuner och regioner (SKR)
- 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 vård och omsorg, IVO: Tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård, socialtjänst och
verksamhet enligt LSS

1.4 Organisation socialnämnden
Socialnämndens ledningsgrupp är organiserad under Socialnämnden och leds av socialchef. Under
socialchefen finns en ledningsgrupp bestående av chefer för respektive område (LSS- och psykiatri,
Individ och familjeomsorg samt Arbetsmarknad och integration delar områdeschef). Organisationen
är uppdelad i följande områden:

Socialnämnd

Socialchef

Äldreomsorg

LSS- och
psykiatri

Individ och
familjeomsorg (IFO)

Arbetsmarknad och
integration (AMI)

Kvalitet och
HSL

MAS
Figur 1: Organisationsschema
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1.5 Organisations- och verksamhetsförändringar
Nedan presenteras organisations- och verksamhetsförändringar som har genomförts under 2019.
Socialnämndens ledningsgrupp;
Ledningsgruppen minskas med en person vid pensionsavgång i januari 2019, i och med det delar LSSoch psykiatrienheten och IFO områdeschef men har fortsatt uppdelad verksamhet. Verksamhetschef
kvalitet och HSL stöttar LSS- och psykiatrichef.
Demenssjuksköterska har gått i pension, tjänsten har inte ersatts under 2019.
Verksamheten inom AMI flyttas och tillhör samma områdeschef som IFO samt LSS- och
psykiatrienheten. Tidigare områdeschef för AMI kommer att arbeta med övergripande frågor inom
socialnämnden.
Äldreomsorg:
Det är nya enhetschefer anställda på tre av fyra särskilda boenden. Mycket tid har gått åt för
enhetcheferna till att lära känna all personal och brukare.
På Hantverkarn har stort fokus legat på att vidta åtgärder, utifrån räddningstjänstens krav, för att
verksamheten ska få fortsätta i befintliga lokaler. Ny upphandling av trygghetstelefoner och uppstart
har krävt mycket resurser. Trygghetscentralen är nu placerad i Vasa.
Dagvårdsresorna bedrivs i egen regi från och med 2019.
LSS- och psykiatrienheten:
Brandtillsyner har genomförts vilket leder till att två särskilda boende måste flyttas till andra lokaler
under 2020.
Omflyttningar av brukare har skett under året för att anpassa den enskildes behov bättre.
En poolgrupp har tillsatts med anledning av att höja kontinuitetern hos brukarna samt minimera
övertidskostnaden vilket har gett resultat.
IFO
AMI och IFO har slagits ihop genom en gemensam verksamhetschef och en enhetschef för AMI samt
vuxenenheten på IFO. IFO är nu uppdelad i två enheter där det finns en enhetschef för
familjeenheten och biståndshandläggare och en för AMI och vuxenenheten.
AMI
Under året har växthuset färdigställts och arbetet i Haga Trädgårdar har tagit fart.
Kvalitet och HSL
Ett nytt arbetssätt är implementerat; Hemsjukvård i SÄBO. Sjuksköterskor utgår från ett gemensamt
kontor och fördelar dagens arbete.
Långdragna rekryteringsprocesser av sjuksköterskor, arbetsterapeut samt fysioterapeut har påverkat
arbetet under året bland annat genom minskat deltagande i utvecklingsarbete.
Stort arbete inom avgiftshandläggning har genomförts, bland annat med justering av avgifter.
Verksamhetssystemet Treserva har uppgraderats till en ny miljö (SaaS) vilket har medfört mycket
arbete för verksamheterna, främst inom HSL.
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2. Kvalitetsberättelse 2019
Kvalitetsberättelsen baseras på det arbete och de resultat som har uppnåtts under 2019. Även
förslag på fortsatt förbättringsarbete presenteras. För att kunna följa lagar och förordningar och
uppnå intentionerna om en kvalitetssäkrad verksamhet krävs ett samordnat systematiskt
kvalitetsarbete.

2.1 Kvalitetsuppföljningar
Socialstyrelsen framför i SOSFS 2011:9 att en sammanhållen kvalitetsberättelse bör upprättas årligen
där det framgår:
- hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet har
bedrivits under föregående kalenderår
- vilka åtgärder som har vidtagits för att säkra verksamhetens kvalitet
- vilka resultat som har uppnåtts.
Kvalitetsberättelsen presenterar resultat och slutsatser baserade på jämförelser,
brukarundersökningar, olika kontroller och tillsyner.

Brukarundersök
ningar

Tillsyner
Avvikelser

Lagar och
förordnin
gar

Synpunkt
er och
klagomål

Lex
Sarah

Kvalitetsarbete

Verksam
hetens
mål

Öppna
jämförels
er
Riskanalys

Idéer och
förslag

Egenkontroll

Figur 2: Kvalitetsuppföljningar
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2.2 Kvalitetsuppföljningar genom brukarundersökningar
På uppdrag av regeringen undersöker Socialstyrelsen årligen hur de äldre uppfattar den vård och
omsorg som de får genom brukarundersökningar. Resultatet kan sedan användas för att analysera,
följa upp och utveckla verksamheterna för att bättre möta brukarnas behov. Resultatet ger även en
möjlighet för verksamheterna att göra interna jämförelser samt jämförelser med andra kommuner.
I bilaga 1 presenteras ett urval från kvalitetsuppföljningar genomförda under 2019. Årets resultat
presenteras i jämförelse med kommunens resultat under åren 2017-2019 samt i en jämförelse med
riket. Samtliga uppgifter i bilaga 1 är hämtade från Kolada, (www.kolada.se).
Resultat och bilder nedan är hämtade från Kolada samt Socialstyrelsens sammanställning ” Så tycker
de äldre om äldreomsorgen 2019”.
Resultatet från brukarundersökningen har kommunicerats till Socialnämnden i december 2019. Delar
av resultatet har kommunicerats till kommuninvånarna via kommunens hemsida, facebook och
infartsskyltar.

2.2.1 Äldreomsorg
Enligt Socialstyrelsens sammanställning ”Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2019” så har 46,7% av
de tillfrågade inom särskilt boende i Hofors kommun svarat på enkäten, vilket motsvarar 50
personer. 76 % av de som har svarat på frågorna är över 80 år. En hög andel av de som lämnat in svar
har angett att de helt eller delvis fått hjälp av någon att besvara frågorna, detta är en viktig aspekt att
ta med i analysen av svaren.
Resultatet från Socialstyrelsens årliga brukarundersökning inom äldreomsorgen visas nedan utifrån
ett urval av de fem frågor som fick högst andel positiva svar samt de fem frågor med lägst andel
positiva svar. Socialstyrelsen rekommenderar kommuner och verksamheter att genom resultatet
identifiera bevarande- och utvecklingsområden på kommun- och verksamhetsnivå.

Bild 1: Frågor med högst andel positiva svar inom SÄBO
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Bild 2: Frågor med lägst andel positiva svar inom SÄBO

Resultatet för äldreomsorgen påvisar en variation mellan de olika boendena i kommunen. Gemensamt är att de flesta
är nöjda med bemötande, får ett bra bemötande och att personalen tar hänsyn till deras åsikter och önskemål.
Generellt sätt är brukarna jämfört med riket mest nöjda med faktorerna som ingår i områdena ”Leva och bo
självständigt” samt ”Trygga förhållanden”.
Inom området ”Aktiv och meningsfull tillvaro” är Hofors resultat på flera punkter under rikets snitt.
Det är framför allt lokalerna och utformningen av lokalerna, både i egna lägenheten och i de gemensamma
utrymmena, som brukarna är missnöjda med, men även situationen kring måltider får ett sämre resultat. Hela 58% av
de som har besvarat enkäten uppger att de besväras av ensamhet på sitt särskilda boende.
I enkäten finns en fråga om sammantagen nöjdhet ”Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med ditt
äldreboende?”. I Hofors har 76% svarat att de är nöjda med sitt äldreboende, motsvarande siffra för riket är 81%.

2.2.2 Hemtjänst
Inom hemtjänsten har mellan 60-80% av de tillfrågade i Hofors kommun svarat på enkäten, resultatet redovisas i
intervall för att inte enskildas uppgifter ska kunna röjas. 65% har angett att de har svarat själv på frågorna i enkäten.
Resultatet från Socialstyrelsens årliga brukarundersökning inom hemtjänsten visas nedan utifrån ett urval av de fem
frågor som fick högst andel positiva svar samt de fem frågor med lägst andel positiva svar. Socialstyrelsen
rekommenderar kommuner och verksamheter att genom resultatet identifiera bevarande- och utvecklingsområden på
kommun- och verksamhetsnivå.
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Bild 3: Frågor med högst andel positiva svar inom hemtjänst

Bild 4: Frågor med lägst andel positiva svar inom hemtjänst

Resultatet visar att brukarna överlag är mycket nöjda med hemtjänsten inom samtliga områden. Resultaten ligger högt
i jämförelse med rikets snitt.
Inom hemtjänsten har 48% svarat de besväras av ensamhet, motsvarande siffra för SÄBO är 58%. Detta visar att
upplevda besvär av ensamhet är lägre i ordinärt boende vilket är lite överraskande.
På frågan gällande sammantagen nöjdhet ”Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med den hemtjänst du har?”
har 98% svarat att de är nöjda, motsvarande siffra för riket är 88%.
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2.2.3 LSS- och psykiatrienheten
Det saknas uppgifter i Kolada gällande brukarundersökningar inom funktionsnedsättning då Hofors kommun inte har
deltagit i Socialstyrelsens undersökning. I nuläget har vi inte de förutsättningar som krävs för att kunna delta.
Brukarundersökningar har genomförts genom DMO. 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. Se
verksamhetsberättelser från enheterna för mer information om genomförda slingor.

2.2.4 Individ och familjeomsorgen
Det saknas uppgifter i Kolada gällande brukarundersökningar inom individ- och familjeomsorgen då Hofors kommun
inte har deltagit i Socialstyrelsens undersökning. Till skillnad från brukarundersökningar inom äldreomsorgen så måste
kommunen aktivt marknadsföra brukarundersökningen och uppmana brukare att delta. Enkäten skickas inte ut
automatiskt på samma sätt som inom äldreomsorgen.

2.2.5 AMI (Arbetsmarknad och integration)
Det finns inga brukarundersökningar inom området arbetsmarknad och integration.

2.2.6 Kvalitet och HSL
Resultatet i Socialstyrelsens brukarundersökning visar att 81% av de som har svarat anser att de har tillgång till
sjuksköterska. Motsvarande siffra för riket är 75%. Det finns inga andra jämförelser i brukarundersökningen att tillgå
gällande hälso- och sjukvård.
Siffrorna får anses bra med tanke på att det har varit omsättning av sjuksköterskor under året med långa
rekryteringsprocesser.
Fortsatt förbättringsarbete 2020:
- verksamheterna ska analysera sitt resultat och lyfta in bevarande- och utvecklingsområden i verksamhetsplan för
2020
- se över möjlighet att införa brukarundersökningar inom funktionhinderområdet via webbaserat enkätverktyg Pict-OStat
- se över möjlighet att delta i brukarundersökning inom IFO

3. Nationella uppföljningar och jämförelser
För socialtjänsten som helhet samt inom äldreomsorgen och funktionshinderområdet utförs utöver
brukarundersökningar årligen ett antal undersökningar och mätningar på en övergripande nationell nivå. Resultatet
sammanställs övergripande och därefter får verksamheterna gå igenom sina resultat och planera eventuella åtgärder.
Resultaten av de flesta mätningarna och jämförelserna samlas ihop och presenteras i Kommun- och
landstingsdatabasen, Kolada. Kolada är ett verktyg som hämtar och sammanställer statistisk. I Kolada kan kommunerna
jämföra kostnader, omfattning och kvalitet för verksamheter både inom kommunen och mellan kommuner.
Jämförelser kan göras över tid och visa på trender. Kolada är öppen för alla, läs mer på www.kolada.se
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3.1 KKiK; Kommunens Kvalitet i korthet
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. Områdena väljs ut utifrån vad som bedöms viktiga ur ett medborgarperspektiv.
Undersökningen är omfattande och granskar stora delar av kommunernas ansvarsområden.
KKiK innehåller sammanlagt 36 mått, resultat på samtliga mått finns på www.skl.se/kkik.
Insamling sker genom automatisk inläsning från befintliga datakällor samt genom kommunens egna mätningar som
rapporteras in i Kolada.
I bilaga 2 redovisas ett antal specifika mått som berör socialnämnden. Resultaten illustrerar utvecklingen från år 20172019. För mer information se; https://www.kolada.se/?_p=jamforelse&unit_id=16772&tab_id=74586
Nedan följer en kort sammanfattning av resultatet:
- Hemtjänsttagare möttes i genomsnitt 12 olika personer (personal) under en 14 dagarsperiod, det är det
sjunde bästa resultatet i landet och inom måttet för de 25% bästa resultaten.
väntetid till särskilt boende är i snitt 40 dagar, i riket är snittet 67 dagar
- Höga kostnader inom äldreomsorgen SÄBO men jämförelsevis låga kostnader för hemtjänst
- Höga kostnader för individ- och familjeomsorg jämfört med andra kommuner men kostnaderna har
minskat

Fortsatt förbättringsarbete 2020:
- säkerställa att underlag för att kunna medverka i jämförelserna lämnas in från verksamheterna
- arbeta med att bevara de goda resultaten

3.2 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 regioner (SKR). Verktyget bygger på indikatorbaserade jämförelser mellan kommuner och regioner 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.
Ett urval av Hofors kommuns resultat i Öppna jämförelser presenteras i Bilaga 3. Resultatet av Öppna jämförelser kan
läsas i sin helhet på; https://skl.se/tjanster/merfranskl/oppnajamforelser.275.html
Efter genomgång av resultatet för 2018 beslutades att arbeta med att ta fram övergripande rutiner för samordning av
interna och externa insatser. Detta har genomförts och implementerats i verksamheterna vilket visar sig då svaren
inom området har gått från röd markering (nej) till grön markering (ja).
Vid jämförelser mellan 2018 och 2019 så ser vi att bland annat inom områdena krisberedskap, våld i nära relationer,
helhetssyn och samordning har vi gått från röd markering (nej) till grön markering (ja).
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Fortsatt förbättringsarbete 2020:
- 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

3.3 Socialstyrelsens enhetsundersökningar
Socialstyrelsen genomför årligen ” Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård” som är
en totalundersökning till verksamheterna inom hemtjänst och särskilda boenden. Enhetsundersökningen är en
nationell datakälla för rikstäckande uppgifter på enhetsnivå. Uppgiftslämnare och kontaktpersoner för verksamheter
inom hemtjänst och särskilda boenden har svarat på frågor om verksamheternas innehåll.
Enhetsundersökningen kompletterar resultat från brukarundersökningen och bidrar till en samlad bild av
verksamhetens kvalitet. Resultaten är tänkta att användas i arbetet med verksamhetsutveckling på enhetsnivå.
Resultatet från enhetsundersökning inom LSS visar på en ökad andel brukare som har en aktuell genomförandeplan
samt brukarnas delaktighet i upprättandet av genomförandeplanen. Enheterna saknar helt regelbundna gemensamma
möten för de boende men en ökad nivå av användande av enskildas uppfattning för att utveckla verksamheten för de
boende (Hofors 75%, jämfört med 86% i riket).
Hela resultatet från enhetsundersökningarna kan nås på Socialstyrelsens hemsida, resultat Enhetsundersökningen.

4. Tillsyner och granskningar
Ett led i att säkra kvaliteten i verksamheterna är att tillsynsmyndigheter, ex IVO och Arbetsmiljöverket, gör inspektioner
och granskningar av verksamheten.
Resultatet av granskningarna ska tas tillvara och ligga till grund för att utveckla verksamhetens kvalitet.
Återrapportering av åtgärder ska ske till tillsynsmyndighet.

4.1 Tillsyner och granskningar av tillsynsmyndighet
Under 2019 har flera tillsyner genomförts inom socialnämndens verksamheter:
- Arbetsmiljöverket har genomfört tillsyner inom flera olika verksamheter. Efter genomgång av verksamheternas
rutiner har ärendena avslutats utan krav på ytterligare åtgärder.
- Räddningstjänsten har gjort tillsyner bland annat inom LSS- och psykiatrienheten samt äldreomsorgen. Utifrån
tillsynerna kommer två särskilda boenden inom LSS att flyttas till andra lokaler på grund av att kravet på två
utrymningsvägar inte kan tillgodoses i de nuvarande lokalerna. Inom äldreomsorgen ställdes krav på åtgärder i
nuvarande lokaler, dessa har genomförts.
- Inspektionen för vård och omsorg har under året begärt in uppgifter för genomgång av verksamheter. Samtliga
ärenden har avslutats.
Verksamheterna har beskrivit tillsyner och granskningar i respektive verksamhetsberättelse för 2019.

12

4.2 Granskning gällande GDPR/Informationssäkerhet
Kommunens dataskyddsombud (DSO) har genomfört granskning av socialnämndens verksamhetssystem Treserva.
Granskningen fokuserade på hur nämnden sköter behörighetsstyrningen i systemet ur ett dataskyddsrättsligt
perspektiv.
Dataskyddsombudet konstaterar att socialnämnden har en fastställd systemförvaltarorganisation med tydliga roller
och ansvar samt att det finns rutiner och arbetssätt för behörighetsstyrning och loggkontroll. Dataskyddsombudet
rekommenderar att rutinerna anpassas efter de högre ställda kraven för hälso- och sjukvårdsverksamhet men har i
övrigt inga anmärkningar.
Socialnämnden har framtagna rutiner för att säkerställa en god hantering av personuppgifter i personakt och i
verksamhetssystemet Treserva.
I samband med övergång till ny version av verksamhetssystemet Treserva infördes två-faktors inloggning som krav för
samtliga användare.

5. Riskanalys
Vid organisationsförändringar, införande av nya tekniska system, speciella brukarärenden samt områden som
identifierats inom avvikelsehantering ska riskanalyser genomföras. Socialnämnden har en framtagen rutin gällande
riskanalyser med tillhörande mallar för riskbedömning och handlingsplaner.
Verksamheterna beskriver genomförda riskanalyser i respektiver verksamhetsberättelse 2019.
Fortsatt förbättringsarbete 2020:
- arbeta med riskanalyser i det systematiska arbetsmiljöarbetet
- arbeta med handlingsplaner utifrån bedömda risker

6. Intern kontroll
Internkontroll 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 2019.
Resultaten av internkontroll redovisas i verksamhetsberättelse i Stratsys.
Fortsatt förbättringsarbete 2020:
- internkontrollmomenten ska fokusera på övergripande mål som kan brytas ner på verksamhetsnivå
- respektive enhet redovisar resultat av internkontroll

7. 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
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verksamheterna har genomfört kontroller. Ledningsgruppen utser årligen övergripande kontrollmoment för alla
verksamheter, därefter utser verksamheterna två egna kontrollmoment. Kontrollerna ska genomföras senast
september månad.
Då egenkontroller inte genomförts enligt rutinen under det första året beslutades att samma moment för egenkontroll
skulle genomföras under 2019. 2018 och 2019 var de övergripande kontrollmomenten ”klagomål och synpunker” samt
”avvikelsehantering”. Revidering av rutinen för egenkontroll har gjorts under 2019, bland annat har en blankett för
registrering av åtgärder och uppföljning utifrån kontrollmoment tagits fram.
Fortsatt förbättringsarbete 2020:
- fortsatt implementering av egenkontroll
- fortsatt arbete med åtgärder och uppföljning av resultat utifrån egenkontrollen

8. Avvikelser, synpunkter och klagomål samt Lex Sarah
Avvikelsehantering är en viktig del i den systematiska kvalitetssäkringen och förbättringsarbetet. Genom att
sammanställa och analysera inkomna avvikelser, synpunkter och klagomål samt rapporter om missförhållanden kan
mönster som indikerar på brister i verksamhetens kvalitet identifieras.
I Hofors finns det framtagna rutiner för rapportering och analysering av registrerade avvikelser, synpunkter och
klagomål samt rapporter om missförhållanden.

8.1 Avvikelser i verksamhetssystemet Treserva
Hofors kommuns definition av en avvikelse är ”en händelse i förhållande till rutin eller sedvanligt arbetssätt vid
handläggning eller utförande av insatser som har orsakat eller skulle kunna ha orsakat en kvalitetsbrist eller vårdskada
för den enskilde”.
Samtliga avvikelser ska rapporteras i verksamhetssystemet Treserva. Under 2019 har det rapporterats in totalt 1215
stycken avvikelser i verksamhetssystemet Treserva. Detta är en ökning jämfört med tidigare år (2017 rapporterades
790 avvikelser, 2018 rapporterades 1031 stycken).
Alla avvikelser ska dokumenteras, utredas och åtgärdas eller undanröjas utan dröjsmål. Arbetet med implementering
av rutin för avvikelser samt analys av avvikelser har fortsatt under året.
Att antalet inrapporterade avvikelser ökar kan vara ett tecken på att medarbetarna är medvetna om att de är skyldiga
att rapportera händelser samt att de känner sig trygga i att rapportera avvikelser.
De flesta avvikelserna berör fall (563) och läkemedel (354). Antalet rapporterade avvikelser gällande arbetsrutiner har
ökat under 2019 (från 74 till 99) vilket tolkas bero på att medvetenheten har ökat om att rutiner för arbetet finns i
ledningssystemet och ska följas. I övrigt är antalet rapporterade avvikelser likvärdigt med föregående år.
Brister i analyseringen av avvikelser har identifierats gällande avvikelser som ska analyseras tillsammans av enhetschef
och legitimerad personal. Förbokade tider för analysering har avbokats och då faller arbetet med analys av avvikelser.
Av de registrerade avvikelserna är 706 stycken analyserade och slutförda i januari-20.
För att kunna identifiera mönster och brister i kvalitet behövs en mer strukturerad sammanställning av bakomliggande
orsaker till rapporterade avvikelser. I nuläget analyseras avvikelser var för sig men samband och mönster kan inte
enkelt sammanställas. I de fall där mönster hittas sätts åtgärder in utifrån behov.
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Händelser 190101-191231

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

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

Verksamhet
Äldreomsorg
LSS/psykiatri
IFO
AMI
HSL
Totalt;

99
4
10
20
563
46
2
33
9
7
0
4
354
14
0
31
4
9
6
0
0
1215

Antal avvikelser
923
71
86
135
1215

Bild 5; avvikelser fördelat på orsak

Fortsatt förbättringsarbete 2020:
- ta fram och implementera hur verksamheterna ska analysera och sammanställa avvikelser utifrån analys och åtgärder
för att se mönster och kvalitetsbrister
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8.2 Synpunkter och klagomål
Syftet med synpunkter-och klagomålshanteringen är att samla in och ta till vara på inkomna åsikter för att förbättra
och utveckla verksamheterna. Synpunkter och klagomål är viktiga informationskällor för att åtgärda brister för den
enskilde samt för att identifiera områden som behöver förbättras.
Hofors kommun har en övergripande gemensam hantering av synpunkter och klagomål via e-tjänst på kommunens
hemsida. Hanteringen sköts av nämndsekreterare som fördelar inkomna synpunkter och klagomål till respektive
verksamhet. Under 2019 är det ingen synpunkt eller klagomål som har kommit till socialnämnden via kommunens
hemsida.
Socialnämnden har framtagna rutiner för hantering av synpunkter och klagomål.
Under 2019 har sju klagomål och synpunkter kommit in till socialnämnden;
Verksamhet
Socialtjänsten/IFO
Äldreomsorg
Socialtjänsten/IFO
Äldreomsorg
Socialtjänsten/IFO
Äldreomsorg

Ärende
Synpunkt/klagomål på bristande kontakt från socialtjänsten
Synpunkt/klagomål på omvårdnad inom äldreomsorgen (Lex Sarah-utr)
Synpunkt/klagomål på arbetsmiljön inom socialtjänsten/IFO
Synpunkt/klagomål mot anställd vid äldreboende
Synpunkt/klagomål rörande bristande tillsyn avseende hyresvärdar i kommunen
Synpunkt/klagomål rörande brister i bland annat dokumentation inom
socialtjänsten/IFO
Synpunkt/klagomål på röklukt i gemensamma utrymmen på äldreboende

Analys av inkomna klagomål och synpunkter:
Samtliga klagomål och synpunkter har behandlats och besvarats enligt de framtagna rutinerna. Samtliga ärenden är
avslutade.
Fortsatt förbättringsarbete 2020:
- marknadsföra kommunens e-tjänst för synpunkter och klagomål
- fortsatt implementering av rutinerna

8.3 Externa avvikelser
Med externa avvikelser avses avvikelser som berör verksamheter inom eller utanför socialnämndens verksamheter
men där avvikelser inte kan skickas i verksamhetssystemet Treserva, exempelvis andra kommunala verksamheter samt
region Gävleborg. Även avvikelser som skickas till oss från dessa verksamheter benämns som externa avvikelser.
Socialnämnden har skickat totalt 14 avvikelser till tolv olika externa vårdgivare/verksamheter under 2018. Det har varit
svårt att få svar från några verksamheter, påminnelse har skickats flera gånger innan svar har kommit. Överlag är
svaren på de externa avvikelserna bristfälliga och ofta besvarar inte våra synpunkter.
Socialnämnden har tagit emot sex stycken externa avvikelser under 2019. Avvikelserna har utretts och besvaratas
enligt rutin.
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8.4 Rapporter enligt Lex Sarah
Under året har totalt 56 rapporter om missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande enligt Lex Sarah inkommit.
Av dessa har 26 avslutats utan utredning enligt Lex Sarah, resterande 30 har utretts av utsedda externa Lex Sarahutredare. Två utredningar har skickats till IVO, ärendena har avslutats utan ytterligare krav på åtgärder. Resterande
rapporter har hanterats internt i kommunen enligt rutin.
Se bilaga 4 för sammanställning av Lex Sarah-rapporter uppdelad på utredning hanterad inom Hofors kommun,
utredning skickad till IVO samt ingen fortsatt utredning.
Vid utredning av Lex Sarah-rapporter ligger fokus alltid på att söka brister i organisation, system och rutiner, inte att
leta syndabockar. Syftet med utredningen är att förhindra att något liknande inträffar igen. I de fall där personliga
orsaker identifieras lämnas ärendet till enhetschef för vidtagande av arbetsrättsliga åtgärder.
Den vanligaste bedömda bakomliggande orsakerna är avsaknad av rutin samt att rutiner inte har följts. Det har även
uppmärksammats brister i kunskap gällande dokumentation och ärendehantering.
Externa utredare tar tillsammans med verksamhetschef och enhetschef fram åtgärder för att förhindra att händelsen
upprepas. Åtgärderna följs upp systematiskt av externa utredare, blankett för uppföljning skickas ut där EC/VC får
besvara frågor gällande åtgärder och effekter av åtgärderna.
Samtliga Lex Sarah-utredningar lämnas till nämndsekreterare för diarieföring.
Arbetsgivaren är skyldig att informera och uppdatera medarbetare om skyldigheten att rapportera enligt Lex Sarah.
Under 2019 har de externa utredarna deltagit på APT och hållit i utbildning gällande rapporteringsskyldighet och
hantering av Lex Sarah inom Hofors.
Fortsatt förbättringsarbete 2020:
- fortsatt implementering av rutinerna
- ta fram och implementera hur verksamheterna ska ta tillvara ny kunskap och lära av varandra utifrån analys och
åtgärder

9. Kvalitetsarbete – aktiviteter och åtgärder
Kvalitetsarbete är att ständigt göra verksamheten bättre och använda resurserna på bästa sätt. Ett
ledningssystem ska vara ett ständigt levande arbete. Dels i avseendet att förse medarbetare med
verktyg i arbetet med att utveckla och förbättra verksamheten, dels i avseendet att fortlöpande
utveckla ledningssystemet. Ett systematiskt arbetssätt innebär att ledningssystemet aldrig blir riktigt
färdigt.
Nedan redovisas några av de aktiviteter och åtgärder som har genomförts under 2019.
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9.1 Ledningssystem
Anpassningar av ledningssystemet på intranätet har gjorts för att passa verksamheternas behov.
Strukturen och upplägget är nytt även sorteringen av rutiner är omgjord.
Under året har totalt 65 nya rutiner lagts ut i ledningssystemet samtidigt som 60 stycken har reviderats.
Rutin och arbetssätt för systematisk revidering av rutiner har tagits fram.

9.2 Övrigt kvalitetsarbete
Arbetet med de två interna e-tjänsterna; ”Förslag på nya rutiner eller revidering av rutiner” samt ”Förslag
på förbättrande åtgärder” har fortsatt. Inkomna förslag tas med i underlag för revidering av rutin eller
framtagande av nya rutiner. Förslag som är direkt kopplade till verksamhet fördelas ut till respektive
verksamhetschef för vidare hantering.

Socialnämndens facebook-sida är fortsatt aktiv. Sidan är till för att sprida information om arbetet i de
olika verksamheterna. Antalet följare av facebook-sidan ökar, vid årets slut var det strax över 300 följare
av sidan.
Under året har fem kvalitet- och verksamhetsdagar genomförts. Innehållet har varierat men bland annat
har det arbetats med rutiner för intern samverkan, inkomna förslag från e-tjänster, uppföljningar i
Stratsys samt att verksamheterna delger varandra viktig information, resultat av avvikelser, tillsyner och
granskningar.
Fortsatt förbättringsarbete 2020:
- fortsätta kartlägga processer och rutiner inom socialnämndens verksamheter
- utbildning av processhandledare

10. 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 årligen 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 värdegrunden.
Medarbetarenkät, via kulturstjärnan, ska besvaras av samtliga medarbetare 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.
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Bild 6: Socialnämndens (blå) resultat jämfört med Hofors kommuns (röd)
övergripande resultat vid mätning i oktober 2019.

11. Uppföljning av fortsatt förbättringsarbete 2019
Flertalet av punkterna för fortsatt förbättringsarbete 2019 registrerades som mål för verksamheterna
i Stratsys.
Under 2019 har följande mål helt eller delvis uppnåtts:
-ständigt fortlöpande arbete för att bibehålla goda resultat för värdeskapande faktorer (bemötande,
trygghet och förtroende).
- införa DMO i fler verksamheter; äldreomsorgen har utbildat handledare och slingor har genomförts
- e-tjänst för synpunkter och klagomål finns på www.hofors.se
- resultat från brukarundersökningar och KKiK har delvis jämförts och analyserats för att identifiera
likheter och skillnader. Arbetet behöver fortsätta under 2020.
- socialnämnden har utsedda personer som ansvarar för att uppgifter till bland annat Öppna
jämförelser och KKiK lämnas in. En person har utsetts som ansvarig att ta emot samtliga enkäter och
förmedla dem ut till rätt verksamheter.
- resultat från granskningar av tillsynsmyndigheter delges inom socialnämndens verksamheter på de
gemensamma kvalitets- och verksamhetsdagarna.
-arbetet med riskanalyser har utvecklats. Implementering samt viss revidering fortsätter under 2020.
-internkontrollmoment har skjutits ut till verksamheterna och följs upp i respektive verksamhet.
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- egenkontroller har genomförts enligt rutin. Rutinen har reviderats under året.
- implementering av rutiner gällande avvikelser har genomförts under 2019 och kommer att fortsätta
under 2020. Rutin och utredningsunderlag för Lex Sarah har reviderats. Utbildningar gällande
avvikelser, tillbud/arbetsskada, Lex Maria och Lex Sarah har genomförts i flera arbetsgrupper.
Utbildningarna kommer att fortsätta under 2020.
- ledningssystemet har anpassats efter verksamheternas behov.
- kartläggning och framtagande av processer och rutiner sker fortlöpande.
- arbetet med värdegrund sker fortlöpande.
Följande fortsatta förbättringsförslag kvarstår från 2019 till 2020:
- utifrån nationella uppföljningar och jämförelser ska verksamheterna välja ut ett område att arbeta
vidare med (antingen bibehålla eller förbättra).
-ta fram och implementera hur verksamheterna ska ta tillvara på ny kunskap och lära av varandra
utifrån analys och åtgärder av avvikelser.
- utbildning av processhandledare.

12. Sammanfattning
Under 2019 har socialnämnden i Hofors kommun bedrivit ett systematiskt kvalitetsarbete genom
uppföljningar och kontroller av verksamheterna. Resultaten från granskningar, tillsyner och
jämförelser visar på en god kvalitet med en hög brukarnöjdhet. Vi är glada och stolta över de goda
resultaten i brukarundersökningar och jämförelser.
Förbättringsområde för verksamheterna bland annat att förtydliga och informera om möjlighet att
lämna synpunkter och klagomål. Även arbetet med att sammanställa avvikelser, synpunkter och
klagomål för att se mönster och därigenom vidta åtgärder behöver utvecklas.
Antalet Lex Sarah-rapporterna har ökat väldigt mycket under 2019. Eventuellt behöver fler externa
utredare utses för att utredningar ska kunna påbörjas och avslutas inom rimlig tid. Arbetet med
utredningarna har utvecklats under året och mallarna för dokumentation har reviderats bland annat
för att tydliggöra kopplingen mellan bakomliggande orsaker och vidtagna/föreslagna åtgärder.
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Bilaga 1; Sammanställning av brukarundersökningar
Färgkodningen illustrerar hur Hofors kommun placerar sig i jämförelse med medelvärdet för rikets
resultat.
Grönt
Gult
Rött

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

Äldreomsorg
Frågeställning

2017 2018 2019

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)

74

85

76

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - bemötande, andel (%)

92

96

91

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

69

80

81

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trygghet, andel (%)

84

91

83

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

83

86

84

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

73

82

90

Hemtjänst
Frågeställning

2017 2018 2019

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)

97

94

98

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - bemötande, andel (%)

100

98

98

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

96

92

93

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - trygghet, andel (%)

90

94

94

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

12

11

12

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

62

58

68
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HSL
Frågeställning

2017 2018 2019

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

76

73

81

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – möjlighet att framföra synpunkter 43
eller klagomål, andel (%)

55

45

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – möjlighet att framföra synpunkter eller 65
klagomål, andel (%)

75

67
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Bilaga 2: Sammanställning av resultat KKiK
Färgkodningen illustrerar hur Hofors kommun placerar sig i jämförelse med rikets resultat.
Grönt
Gult
Rött

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

Resultat KKiK Hofors - Relevanta mått Socialnämnden

2017

2018

2019

Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till 48
särskilt boende, medelvärde

40

40

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

18

23

24

Utredningstid i antal dagar från ansökan till beslut om LSS-insats (alla
insatser), medelvärde

15

63

32

12

11

12

Tillgänglighet

Trygghet
Personalkontinuitet, antal personer som en hemtjänsttagare möter under 14
dagar, medelvärde

Effektivitet/kostnader
* Uppgifter för kostnader presenteras två år tillbaka, 2020 presenteras siffrorna för 2018.
X Inga uppgifter har rapporterats
Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel (%) av maxpoäng

67

62

60

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

96

44

X

Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat 87
försörjningsstöd, andel (%)

76

75

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

86

100

100

Kostnad äldreomsorg, kr/inv 80+

288157 303860 *

Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/inv 80+

60468

60211

*

Kostnad korttidsvård äldreomsorg, kr/inv 80+

30818

21083

*

Kostnad dagverksamhet äldreomsorg, kr/inv 80+

3424

3992

*
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Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv

2321

2035

*

Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv

5354

5075

*

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

8174

7746

*
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Bilaga 3: Sammanställning av Öppna jämförelser

Resultat Öppna jämförelser - Relevanta mått Socialnämnden

2018

2019

Socialjour tillgänglig utanför kontorstid

JA

JA

Intern samordning i enskilda ärenden

NEJ

JA

Aktuell rutin för extern samverkan i enskilda ärenden

NEJ

DELVIS

Aktuell beredskapsplan för evakuering av särskilt utsatta grupper

NEJ

NEJ

Aktuell rutin/beredskapsplan vid ”höga temperaturer”

JA

JA

Helhetssyn och samordning- Intern samverkan i enskilda ärenden

NEJ

JA

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

1

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

2

JA

JA

Del 1: Gemensam

Del 2: Ekonomiskt bistånd

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

Rutiner där handläggare erbjuder den enskilde att ha med sig en annan person på möten NEJ
inom missbruks-/beroendevård

NEJ

Aktuell rutin för information om SIP inom missbruks- och beroendevård

NEJ

NEJ

Uppsökande verksamhet för personer med funktionsnedsättning

NEJ

NEJ

Erbjuder någon form av öppen verksamhet (psykisk funktionsnedsättning)

NEJ

NEJ

Del 4: Socialpsykiatri
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Del 5: Våld i nära relationer
Erbjuder stödsamtal för kvinnor/män som utövat våld

NEJ

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

JA

Aktuell rutin för intern samordning i enskilda ärenden

NEJ

JA

Handläggare fått kompetensutveckling

JA

JA

Samlad plan för familjehemmens kompetensutveckling

NEJ

JA

Aktuell rutin för att pröva möjlighet till arbete eller praktikplats

NEJ

NEJ

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

JA

JA

Trygghetslarm; kommunen garanterar besök inom viss tid

NEJ

NEJ

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

DELVIS NEJ

Aktuell rutin för information om samordnad individuell plan (SIP) inom äldreomsorgen

NEJ

Del 6: Barn och unga

Del 7: LSS

Del 8: Äldre

NEJ
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Bilaga 4: Sammanställning Lex Sarah
Lex Sarah- utredningar 2019; utredning endast hanterad inom Hofors kommun
Verksamhet Avvikelseorsak Kort beskrivning
Bedömd bakomliggande
av händelse
orsak
IFO
Handläggning
Inkommet ärende Otydlighet
ej aktualiserat i
Arbetsrutiner
Treserva
IFO
Handläggning
Sammanslagning
Rutiner
av två ärenden i
Uppdelade verksamheter
samma journal,
Dokumentation
sekretess
IFO
Handläggning
Brukare blandas
Säkerställa sökning av
ihop och
journal
ekonomiskt
Ärendehantering
bistånd betalas ut Dokumentation
till fel person
IFO
Handläggning
Kombination jour
Arbetsrutiner
och hemarbete,
fax blev liggandes

IFO

IFO

Handläggning

Hantering av
sekretesspapper i
arkiv (kartonger
inställda i arkivet)
Information/
Fördelning av
Kommunikation ärende, hot och
våld mot
tjänsteman

Arkivet/Kommunikation

Arbetsrutin
Introduktion
Rollfördelning
Övrigt

Åtgärd
Skapa rutiner
Förbättra kommunikationen
Framtagande av rutin för ärendes gång
Förtydliga arbetsbeskrivning och samarbete mellan verksamheter
Inventera behov och genomföra utb i dokumentation
Framtagande av rutin för utredning samt utredningsmallar
Ta fram rutin för sökning av ärende via personnummer
Ta fram rutin för ärendehantering
Ta fram utbildningsmaterial för nyanställda samt lathund om
dokumentation gällande verksamhetssystemet Treserva
Tydlighet vid introduktion; Ta fram rutin för jouruppdrag, vem gör
vad och när? Jourarbete innefattar arbete på plats 8-17
Jourschema; Tydlighet angående jourschema, vem beslutar?
Byten/ändringar måste kommuniceras
Introduktion
Korrekt hantering av akter; Ta fram rutin för hantering/gallring av
akter

Förtydliga ärendets gång
Tydliggöra ansvaret i ärenden gällande hedersrelaterat våld
Säkerhetsrutiner
Kvalitetssäkra introduktionen
Tydliggöra vem som gör vad
Etiska aspekter
Följa rutiner/instruktioner/arbetssätt

Äldreomsorg Dokumentation

Brister i
dokumentation
(SoL) efter dödsfall

Äldreomsorg Arbetsrutiner

Larmen utslagna
Information/utbildning
under flera timmar Handhavande
Introduktion
Funktion

Äldreomsorg Arbetsrutiner

Personal sovit
under nattskift
Personal sovit
under nattskift

Planering
Rapport till EC
Rutin VAK
Rapport till EC

Misstanke
bristande
omvårdnad, ingen
kontakt har tagits
med sjuksköterska
Bristande
bemötande,
ovarsam
förflyttning
Bristande
bemötande,
ovarsam

Genomförandeplan/
handlingsplan
Dokumentation
Speciella händelser

Äldreomsorg Arbetsrutiner

Äldreomsorg Vård och
behandling

Äldreomsorg Bemötande

Äldreomsorg Våld och
övergrepp

Dokumentation
”Kaotiska
händelseförlopp”

Arbetsrutiner
Bemötande

Arbetsrutiner
Bemötande

Genomgång av rutin för dokumentation; vem skriver vad?
Påminna varandra om dokumentation saknas.
Skapa trygghet i oväntade, kaotiska situationer. Ta fram rutin och
checklista.
Information; Ta fram ett övergripande informations- och
utbildningsmaterial gällande larmen.
Kontroll av ”öppna” larm och kontakt med avdelning om
avvikelser förekom
Säkerställa att ny personal får information och utbildning av
larmen
Tillgång till support
Arbetsrättslig åtgärd
Säkerställa att EC får information om personalfrågor
Revidering av rutin
Arbetsrättslig åtgärd
Säkerställa att EC får information om personalfrågor
Tydlig information kring brukarens behov; 2 GF-planer.
Revidering av rutin när Treserva inte är tillgängligt
Skapa trygghet vid speciella händelser; rutin och checklista

Personligt samtal
Arbete med värdegrund
Resursturer; hantering
Genomförandeplaner; genomgång
Utb förflyttning
Personligt samtal
Arbete med värdegrund
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förflyttning med
hjälpmedel
Äldreomsorg Brottslig
handling
Äldreomsorg Arbetsrutiner
Äldreomsorg Information/
kommunikation

Äldreomsorg Lokaler/
resurser
Äldreomsorg Brottslig
handling

Äldreomsorg Vård och
behandling

Stöld (brukares
pengar från
medicinskåp)
Utebliven insats
(Trygg hemkomst)
Brist i
kommunikation
(språkförståelse)
mellan brukare
och personal
(brukare fick lägga
sig mot sin vilja)
Brukare avviker
från
demensboende
Stöld (brukares
pengar från
medicinskåp,
400kr)
Stor viktnedgång
hos brukare har
inte
uppmärksammats
eller rapporterats
till sjuksköterska

Resursturer; hantering
Genomförandeplaner; genomgång
Rutin saknas för hantering
av brukares privata medel
(pengar)
Arbetsrutin, brist i
informationsöverföring
Arbetsrutiner
Yrkessvenska, bristande
språkkunskaper

Framtagande och implementering av rutin gällande brukares
privata medel
Framtagande och implementering av rutin för att säkerställa
informationsöverföring
Säkerställa att genomförandeplaner är uppdaterade och
åtkomliga
Se över möjlighet för att kunna testa personals språkkunskaper
inom yrkessvenskan

Trasig dörr
Rutiner

Laga dörren (Hofors hus)
Revidera rutin kodlås
Genomgång på APT av rutin när brukare avviker
Rutin saknas för hantering Framtagande och implementering av rutin gällande brukares
av brukares privata medel privata medel
(pengar)
Brist i efterlevnad av
rutiner (riskbedömningar,
årskontroller samt
dokumentation)
Brist i efterlevnad av
rutin/ introduktion

Implementering av rutiner
Säkerställa att ny personal får information om rutiner i
introduktionen
Framtagande av introduktionsmaterial (ssk)
Tydliggöra vikten av att vara uppmärksam på förändrade tillstånd
och rapportera till ssk
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Äldreomsorg Brottslig
handling

Äldreomsorg Omvårdnad

Äldreomsorg Bemötande

Äldreomsorg Bemötande

Äldreomsorg Brottslig
handling

Stöld av brukares
privata medel
(pengar från
brukares bostad)
Brukare kvarglömd
sittandes i
badrummet, ca
2,5-3 timmar
Bemötande,
otrevligt och
aggressivt
bemötande
(personal mot
brukare)
Kränkande
handling (personal
gör kränkande
gester och mimar
kränkande ord
bakom ryggen på
brukare)
Stöld, smycken

Brist i omvårdnad/
rapportering
Hantering av kontanter
(viktigt för brukare att ha
kontanter i plånboken)

Minska summan med kontanter i plånboken
Kontrollräkning och bokföring av näransvarig

Arbetsrutiner
Anställningsrutiner
Bemanning
Dokumentation

Referenstagning, framtagande av lathund för referenstagning
Arbetsrättsliga åtgärder
Genomgång av regler för byte av avdelning
Uppföljning av genomförandeplan

Etik och bemötande
Övrigt

Genomgång av etik och bemötande samt värdegrund
Revidering av rutin Lex Sarah; skyldighet att medverka i utredning

Etik och bemötande
Övrigt

Genomgång av etik och bemötande samt värdegrund
Revidering av rutin Lex Sarah; skyldighet att medverka i utredning

Efterlevnad av rutin
(stöld/misstanke om
stöld)
Oklara omständigheter

Genomgång/implementering av rutin Stöld/misstanke om stöld
Uppmana brukare/anhöriga att lägga undan värdesaker
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Äldreomsorg Våld och
övergrepp (två
avvikelser
gällande
samma
händelse)
Äldreomsorg Dokumentation

AMI

Handläggning

LSS/Psykiatri

Omvårdnad

Misstanke om
sexuella övergrepp
(brukare mot
brukare)

Arbetsrutiner

Arbetsplatsdiskussion; Trygghet för brukarna
Etik och bemötande
Relationer mellan brukare

Avvikelse ej
registrerad
gällande
fallhändelse med
allvarliga följder
Ärende ej
avslutade

Brist i efterlevnad av
rutiner; dokumentation
samt registrera avvikelse

Genomgång av rutiner gällande dokumentation och registrering
av avvikelse

Felaktig tilldelning av
behörigheter i Treserva
Felaktig handläggning
Saknar rutin för ärendes
gång
Kompetensbrist
Resursbrist
Brist i personlig hygien
Brister i dokumentation
Saknas rutin för kontakt
med sjukvård
Bristfällig
genomförandeplan

Tydliggöra tilldelning av behörigheter i Treserva
Se över rutin för ärendets gång iom överflytt till IFO
Se över behov av utbildning i Treserva
Möjliggöra samarbete över verksamhetsgränser

Brister i
omvårdnad,
personlig hygien

Kontroll av inkontinensskydd nattetid
Följa rutin för när Treserva inte är tillgängligt
Uppdatera genomförandeplan
Ta fram rutin för hur och när assistenter ska kontakta HC/1177
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Lex Sarah- utredningar 2019; utredning skickad till IVO
Verksamhet Avvikelseorsak
Kort beskrivning
av händelse
Äldreomsorg Arbetsrutiner
Brukare kvarglömd
sittandes i sängen
under hela natten,
bristande tillsyn

LSS/Psykiatri

Arbetsrutiner

Sexuella övergrepp
mellan brukare

Bedömd bakomliggande
orsak
Brister i
genomförandeplan
Brister i rutin
överrapportering
Brister i dokumentation
Arbetsrutiner
Extern samverkan
Intern samverkan
Bemanning
Ledarskap
Handlingsplaner
Dokumentation och
rapportering
Övrigt

Åtgärd
Genomgång och uppdatering av genomförandeplan
Framtagande av checklista överrapportering och säkerställa att alla
insatser är genomförda
Utbildning genomförandeplan och dokumentation
Arbetsrättsliga åtgärder
Tydliggöra vem som gör vad vid hot och våld mellan brukare
(personal, EC/VC, ssk, biståndshandläggare, god man)
Gå igenom riskanalys och handlingsplan för enskild brukare samt för
boendet och påtala vikten av att följa handlingsplaner
Stöd till personalgrupp
Stöd till personalgrupp, tydliggöra vem som ansvarar för vad (extern
samverkan)
Tydliggöra psykiatrins ansvar vid konfrontation av brukare
Diskussion kring om en personal alltid ska finnas i huset när brukare
är hemma
Genomgång av rutin för kontakt med sjuksköterska
Diskussion kring kontakt med EC utanför kontorstid, ev framtagande
av rutin
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Lex Sarah- anmälningar 2019; ingen fortsatt utredning
Verksamhet
Avvikelseorsak
Äldreomsorg
Läkemedel
Äldreomsorg
Omvårdnad
Äldreomsorg
Fall
Äldreomsorg
Brottslig handling
Äldreomsorg
Läkemedel
Äldreomsorg
Läkemedel
Äldreomsorg
Omvårdnad
Äldreomsorg
Fall
Äldreomsorg
Fall
Äldreomsorg
Uteblivet besök
Äldreomsorg
Läkemedel
Äldreomsorg
Fall
Äldreomsorg
Fall
Äldreomsorg
Läkemedel
Äldreomsorg
Fall
Äldreomsorg
Fall
Äldreomsorg
Läkemedel
Äldreomsorg
Omvårdnad
LSS/Psykiatri
Information/kommunikation
LSS/Psykiatri
Vård och behandling
LSS/Psykiatri
Vård och behandling
LSS/Psykiatri
Arbetsrutiner
LSS/Psykiatri
Brottslig handling
HSL
Arbetsrutiner
HSL
Arbetsrutiner

Orsak till att utredning inte inleds
Felregistrerad av rapportör
Extern avvikelse
Felregistrerad av rapportör
Narkotika, utreds av MAS
Felregistrerad av rapportör
Felregistrerad av rapportör
Felregistrerad av rapportör
Felregistrerad av rapportör
Felregistrerad av rapportör
Extern avvikelse
Felregistrerad av rapportör
Felregistrerad av rapportör
Felregistrerad av rapportör
Felregistrerad av rapportör
Felregistrerad av rapportör
Utr. Allvarlig avvikelse (MAS)
Felregistrerad av rapportör
Åter till EC för utredning
Extern avvikelse
Extern avvikelse
Extern avvikelse
Felregistrerad av rapportör
Arbetsskada/tillbud
Felregistrerad av rapportör
Felregistrerad av rapportör
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HSL

Arbetsrutiner

Felregistrerad av rapportör
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