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Sammanfattning   
Patientsäkerhetslagen säger att vårdgivaren har ett tydligt ansvar för att 
bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete. Varje medarbetare ska 
kunna utöva sitt arbete så att en god säker vård kan ges. 
 
Varje patient ska känna sig trygg och säker i kontakten med vårdgivaren 
och vårdgivaren ska underlätta för patient och närstående att delta i 
patientsäkerhetsarbetet.       
 
Patientsäkerhetsarbetet har under 2017 följts upp på olika sätt i 
verksamheterna, bland annat genom analyser och reflektioner av 
inkomna avvikelser. Enhetschefer i verksamheterna har i år själva gjort 
analys och reflektionsarbetet. Områdeschefer har i sin tur därefter 
sammanställt och analyserat verksamheternas resultat. Årets 
patientsäkerhetsberättelse presenterar övergripande verksamheternas 
analyser. 
 
Statistik av avvikelserna visar ett tydligt behov av att verksamheterna 
ökar sin följsamhet till riktlinjen för avvikelsehantering. Ett flertal 
verksamheter har anmärkningsvärt låga siffror för anmälda avvikelser 
gällande exempelvis läkemedelsavvikelser.  
 
Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar målmedvetet på att identifiera 
förbättringar i patientsäkerhetsarbetet. Det handlar bland annat om 
kartläggning av verksamheternas följsamhet till Basala kläd- och 
hygienrutiner som under året pågått i samverkan med Vårdhygien SU 
för att befästa det systematiska kvalitetsarbetet. 
 
Vid vård i livets slut finns många förbättringsområden att fokusera på. 
Resultat för 2017 visar inga större förbättringar i nyckeltal vad gäller de 
parametrar som Svenska Palliativregistret menar är viktiga i 
kvalitetsäkringen av vården om patienter i livets slut.  
 
 
Christina Wadell   Karin Paust 
Områdeschef     Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
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1. Allmänt   
Vårdgivaren ska enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) senast den 1 
mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse där strategier, mål 
och resultat av arbetet med att förbättra patientsäkerheten tydligt ska 
redovisas. I patientsäkerhetsberättelsen redogörs för: 
 

• hur vårdgivaren har arbetat för att identifiera, analysera och 
minska riskerna i vården under föregående kalenderår 

• hur vårdpersonalen har bidragit men även hur patienters och 
närståendes synpunkter på patientsäkerheten har hanterats 

• vidtagna åtgärder för att öka patientsäkerheten samt uppnådda 
resultat från föregående år 

2. Övergripande mål och strategier 
SFS 2010:659, 3 kap.1 § och SOSFS 2011:9, 3 kap.1 § 
 
Ett ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete enligt 
"Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9" ingår 
i det ordinarie arbetet sedan 2014. Ledningssystemet används för att 
systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. 
 

Mölndals stads vision är att ”Mölndal är den hållbara staden där alla 
får chansen. Med mod och kreativitet förstärker vi Västsverige.”  

En viktig del av visionen är dess tre fokusområden med tillhörande vis-
ionsstrategier. Kopplat till fokusområdena finns tio kommunfullmäkti-
gemål. De mål som är relevant för nämnden bryts ner i vård- och om-
sorgsnämndens verksamhetsplan.  

Målbild för vård- och omsorgsnämnden är: ”Kvalitet i varje möte 
Det känns tryggt, stimulerande och meningsfullt för äldre och personer 
med funktionsnedsättningar att leva och bo i Mölndal. 
Vi har tilltro till individens egen kraft, och skapar förutsättningar för 
individen att leva och forma sitt liv självständigt, i gemenskap med 
andra. 
Vi är en attraktiv arbetsgivare som sätter hälsa och miljö högt.” Verk-
samhetsplan 2017.
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3. Hur patientsäkerhetsarbete har bedrivits 
3.1  Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet 
SFS 2010:659, 3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1 
 
Vård- och omsorgsnämnden (VON) i Mölndals stad bedriver hälso- och 
sjukvård under verksamheterna Äldreomsorg (ÄO), Hälso- och sjukvård 
(HS) samt Funktionshinder (FH). Verksamheterna har en gemensam 
medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) som även har medicinskt 
ansvar för rehabilitering (MAR) inom kommunen. 
 

3.1.1 Kommunens ansvar som vårdgivare 
Yttersta ansvaret för patientsäkerhetsarbetet har vårdgivaren som ska 
planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att 
kravet på god vård enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) 
efterföljs av alla utförare i kommunen. Vård- och omsorgsnämnden 
ansvarar för att skapa förutsättningar för och säkerställa att 
verksamheten arbetar med kvalitet på ett systematiskt sätt enligt lagar, 
föreskrifter och beslut. 

3.1.2 Områdeschefens ansvar 
Områdeschefen ansvarar för att vården organiseras så att den tillgodoser 
hög patientsäkerhet och är av god kvalitet och främjar 
kostnadseffektivitet. Vidare ansvarar områdeschefen för att fördela 
kvalitetsarbetet i enlighet med förvaltningens ledningssystem och gällande 
lagstiftning. Avvikelser rapporteras till MAS.  

3.1.3 Medicinskt ansvarig sjuksköterskas (MAS) ansvar 
Enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) ska det i den kommunala 
hälso- och sjukvården finnas en sjuksköterska som har det övergripande 
medicinska ansvaret, MAS. MAS ansvarar för att patienten ska få en 
säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård. MAS upprättar riktlinjer 
och rutiner för att kunna styra, följa upp samt utveckla verksamhet 
kvalitet och säkerhet. MAS ansvarar även för att utöva kontroll av 
verksamheten samt för att samverka med områdeschef vid frågor som 
berör hälso- och sjukvården. Avvikelser rapporteras till vårdgivare. 
MAS är ansvarig för bedömning om en HSL-avvikelse är en så pass 
allvarlig händelse att den medfört allvarlig vårdskada eller kunnat 
medföra allvarlig vårdskada (lex Maria) och ska anmälas till Inspektion 
för vård och omsorg (IVO). 
 

3.1.4 Enhetschefens ansvar 
Enhetschef ansvarar för att leda och utveckla verksamheten och se till att 
vård och omsorgsförvaltningens ledningssystem med fastställda riktlinjer 
och rutiner är väl kända i verksamheten. Enhetschef för 



 
 

  
 
 
   
  

6 

respektive område har det löpande ansvaret för att verksamheten 
uppfyller de krav, utifrån hälso- och sjukvårdslagen, socialtjänstslagen 
samt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade), som 
ställs utifrån att patienten ska tillförsäkras en god och säker vård. I 
enhetschefens hälso- och sjukvårdsansvar ingår att göra personal delaktig 
i patientsäkerhetsarbetet, rapportering av avvikelser samt att ny hälso- 
och sjukvårdspersonal får den introduktion som krävs för att utföra sina 
hälso- och sjukvårdsuppgifter. Enhetschef har att kontinuerligt följa upp 
avvikelser som rör verksamheten enligt riktlinjen för avvikelsehantering.  
Utvärdering av avvikelser i verksamheten ska leda till reflektion samt 
ligga till grund för det förbättringsarbete som ska öka patientsäkerheten i 
kommunen. 

3.1.5 Hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar 
I patientsäkerhetslagen (2010:659) framgår att hälso- och 
sjukvårdspersonal ska bidra med en hög patientsäkerhet i det dagliga 
arbetet samt rapportera risker för vårdskador eller händelser som kunnat 
medföra eller har medfört skada. Dessa rapporteras enligt riktlinjen för 
avvikelsehantering i verksamhetssystemet DF Respons.  
 

3.2 Struktur för uppföljning/utvärdering 
SOSFS 2011:9, 3 kap. 2 § 

• Uppföljning av resultat enligt ledningssystem 
• Uppföljning enligt föreslagna förbättringar från föregående pati-

entsäkerhetsplan samt fokusområden från patientsäkerhetsberät-
telse 

• Öppna jämförelser 
• Brukarundersökningar  
• Svenska palliativregistret 
• Egenkontroller  

3.3  Åtgärder som genomförts för ökad patientsäkerhet 
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 1-2 

3.3.1 Intern samverkan 
Under 2017 har teamträffar startats igång inom Hemvård och Äldrebo-
enden, inklusive externa aktörer inom hemtjänsten. Det finns en tydlig 
agenda och enhetschefen kallar berörd personal till teamträffar minst en 
gång i månaden. På samtliga enheter inom hemvård och äldreboenden 
finns nu lokala Senior alert-koordinatorer och riskinventering och regi-
strering enligt Senior alert har påbörjats inom Hemvård. På teamträffar 
och i arbetet med riskbedömningar har legitimerad personal en viktig 
roll.
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3.3.2 Funktionshinderområdet 
I verksamheterna har flertalet åtgärder gjorts under året för att stärka 
patientsäkerheten. Det har handlat om olika utbildningar och ökad be-
manning på flertalet enheter utifrån brukarbehov. Egenkontroller har 
gjorts på samtliga enheter. Anfallslarm för epileptiker (EP-larm) har 
installerats, takliftar har monterats och medicinskåp har bytts ut på de 
enheter som saknat godkända sådana. 
 
Vad gäller basala kläd- och hygienrutiner så hämtas och lämnas arbets-
kläder varje vecka, omklädningsrum för medarbetarna är iordningställt, 
rutiner för arbetskläder och omklädningsrum finns. Hygiensjukskö-
terska finns på hemsjukvård (HSV) funktionshinder. 

 

3.3.3 Svenska palliativregistret 
Svenska palliativregistret är ett nationellt kvalitetsregister vars syfte är 
att successivt förbättra vården i livets slutskede. På patientnivå mäts 
definierade kriterier för god vård i livets slutskede och därigenom stöds 
ett kontinuerligt förbättringsarbete som syftar till optimal vård för dessa 
patienter oavsett diagnos. Palliativ vård ska enligt Världshälso-
organisationen (WHO) tillgodose fysiska, psykiska, sociala och andliga 
eller existentiella behov. Patienten, de närstående och vårdpersonal kan 
gemensamt, utifrån patientens önskemål, komma fram till vad som är 
viktigast för den enskilda patienten och dennes livskvalitet. Ett 
gemensamt mål sätts upp.  
 
Oavsett sjukdom så är det kvalitetsregistrets mål att alla som dör en av 
sjukvården väntad död skall känna en trygghet inom följande punkter 
Jag… 

• och mina närstående är informerade om min situation 
• är lindrad från smärta och andra besvärande symtom 
• är ordinerad läkemedel vid behov 
• får god omvårdnad utifrån mina behov 
• vårdas där jag vill dö 
• behöver inte dö ensam 
• vet att mina närstående får stöd 

Mölndals stad registrerar enhetsvis alla dödsfall i svenska 
palliativregistret. 
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3.3.4 Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid De-
mens (BPSD) 

BPSD drabbar någon gång ca 90 % av alla som lever med en demens-
sjukdom. Symptom kan exempelvis vara aggressivitet, oro, apati, hallu-
cinationer eller sömnstörningar och de orsakar ett stort lidande framför-
allt för personen med demenssjukdomen, men även för närstående 
och vårdpersonal. 

BPSD-registret startade i november 2010 med syfte att genom tvärpro-
fessionella vårdåtgärder minska förekomsten och allvarlighetsgraden av 
BPSD och det lidande som detta innebär och att genom detta, öka livs-
kvalitén för personen med demenssjukdom. 

Mölndals stad har ännu inte påbörjat arbete att registrera i BPSD eller 
att utbilda personal som ska kunna arbeta i BPSD regisstret. I den nat-
ionella bemanningssatsningen för äldreomsorgen 2016-2018 har arbetet 
påbörjats med att skapa tvärprofessionella team med gemensamma ruti-
ner och enhetligt upplägg. Målet är att samordna och utveckla teamar-
betet nära patienten genom att skapa tvärprofessionella team med ge-
mensamma rutiner och upplägg, där en av metoderna planeras bli 
BPSD. 

3.3.5 Nutrition 
Ett gott näringstillstånd är en förutsättning för att undvika eller 
övervinna sjukdom och återfå hälsa. Kosten som serveras skall vara 
anpassad efter näringsbehov. 
 
Tiden från dagens avslutade måltid till nästkommande dags första 
måltid kallas nattfasta. Nattfastan skall inte överstiga 11 timmar. Är 
nattfastan längre, ökar risken för att kroppens byggstenar omvandlas till 
energi, vilket leder till förlust av viktiga proteiner. För lång nattfasta 
minskar också möjligheten att tillgodose individens energi- och 
näringsbehov. Äldre personer och personer med funktionsnedsättning 
med för lång nattfasta löper risk för undernäring. Patientsansvarig 
sjuksköterska har under 2017 ansvarat för att en riskbedömning enligt 
Senior Alert genomförts samt att BMI-värdet mätts vid inskrivning i 
hemsjukvård och följts regelbundet. För personer i riskzon har åtgärder 
upprättas och vårdplaner skrivits.  
 
Reflektion från områdeschef för äldreboende i halvårssammanställning 
av verksamheternas avvikelsehantering: ”Ett äldreboende har som rutin 
att personal går runt med en morgonvagn och ger läkemedel och näring 
till alla patienter innan morgonarbetet. Detta har minskat avvikelserna 
plus att nattfastan bryts och patienter med smärtlindrande läkemedel 
får smärtlindring innan morgontoaletten.” 



 
 

  
 
 
   
  

9 

3.3.6 Avvikelsehantering 
Avvikelse är ett samlingsbegrepp för negativa händelser och tillbud 
som sker i verksamheten. Rapportering av avvikande händelser är en av 
grundpelarna i arbetet med att förbättra kvalitet och säkerhet inom vård- 
och omsorg. Avvikelserapportering bidrar till att undvika att negativa 
händelser upprepas samt att rutiner förbättras för att höja kvaliteten.  

Vård- och omsorgsgivaren ska ha rutiner för avvikelsehantering, inne-
fattande att identifiera, dokumentera och rapportera negativa händelser 
och tillbud. Rutin ska också finnas för att fastställa och åtgärda orsaker, 
utvärdera åtgärdernas effekt samt sammanställa och återföra erfarenhet-
erna.  
 
Inom vård- och omsorgsförvaltningens verksamhet rapporteras 
avvikelser enligt hälso- och sjukvårdslagen samt avvikelser i 
vårdsamverkan. Rutiner och riktlinjer för avvikelserapportering finns 
upprättade i vård- och omsorgsförvaltningens Ledningssystem för 
kvalitet. 
 
För att minimera avvikelser krävs att de uppmärksammas, att orsakerna 
analyseras och att det sker ett systematiskt arbete för att, så långt det är 
möjligt, förebygga att liknande avvikelser sker igen. Det är viktigt att 
sammanställa och återföra erfarenheter från avvikelsehanteringen till 
verksamhetens personal och andra berörda samt att använda 
erfarenheterna vid förebyggande arbete. 
 
Under 2017 har riktlinje för avvikelsehandering reviderats och ansvarig 
utredare av dokumenterad avvikelse ska lägga till ansvarig legitimerad 
personal, sjuksköterska, fysioterapeut eller arbetsterapeut som 
medutredare till avvikelsen för att på bästa sätt genomföra utredning av 
avvikelsen. 
 
Enhetschef för hemsjukvården poängterar att arbetet med avvikelser har 
intensifierats och underlättas av att patientansvarig sjuksköterska nu kan 
läggas som medutredare. Detta har ökat delaktigheten och 
engagemanget. Avvikelser har i samband med att tvärprofessionella 
teamträffar införts fått ett naturligt forum för dialog och åtgärder.
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Avvikelseprocessen   
Att arbeta med avvikelsehantering är ett gemensamt ansvar för all vård- 
och omsorgspersonal och är en del i vård- och omsorgsförvaltningens 
kvalitetssystem. All personal inklusive studenter/elever och volontärer 
har en skyldighet att rapportera sådant som motverkar eller utgör hot 
mot att brukaren:  
 
• Får god vård/omsorg  
• Får gott stöd  
• Får god service  
• Kan leva under trygga förhållanden  
 
 
 

1. En händelse som leder till att 
avvikelse upptäcks. 

2. Den som upptäckt eller varit 
inblandad i händelsen ska do-
kumentera vad som hänt ge-
nom registrering i avvikelsesy-
stemet. Ansvarig chef samt be-
rörd personal ska vidta akuta 
åtgärder samt dokumentera i 
journal och avvikelsesystem. 

3. Ansvarig chef samt berörd 
personal analyserar avvikelsen. 

4. Ansvarig chef ska tillsam-
mans med berörd personal 
följa upp händelsen och vidta 
åtgärder för att förhindra åter-
upprepning. 

5. Avvikelsen återkopplas till 
berörd personal av ansvarig 
chef 

Avvikande händelse 
En avvikande händelse är allt som inte stämmer med normal rutin och 
förväntade vårdförlopp och kan vara vård-, omsorgs- eller driftrelaterat. 
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En avvikelse kan exempelvis röra patientens vård- och omsorgsbehand-
ling, administrativa rutiner samt påverkan av yttre miljö och egendom. 

Fallskador och falltillbud 
Kravet på att hälso- och sjukvården ska rapportera fall har både skärpts 
och blivit tydligare sedan den nya patientsäkerhetslagen (SOSFS 
2010:659) trädde i kraft den 1 januari 2011. Omständigheterna runt och 
konsekvenserna av fallet ska sammanställas i en rapport, som analyse-
ras och används för förebyggande åtgärder för den enskilda individen 
och för att sammanställa kunskap om vilka konsekvenser alla fall på 
enheten lett till. 

På Socialstyrelsens sida om att minska risken för fallskador står bland 
annat följande: 
”En fallskada räknas som en vårdskada om hälso- och sjukvården hade 
kunnat vidta adekvata åtgärder för att förhindra fallet men så inte har 
skett, och patienten har drabbats av en skada, ett lidande eller en sjuk-
dom alternativt har avlidit till följd av det” 
(https://patientsakerhet.socialstyrelsen.se/risker/vardskadeomraden/falls
kador ) 

Verksamheterna riskbedömer varje ny patient enligt ledingssystemets 
riktlinje för riskinventering. Vid konstaterad risk för fall tas åtgärder 
fram och dokumenteras i en vårdplan för omvårdnadspersonal att arbeta 
efter. Ny riskbedömning görs årligen samt vid behov. 
 
Avvikelserapportering i samverkan  
All personal ska rapportera händelser som kunnat leda till eller har lett 
till negativ händelse för brukaren, där leverantörer och andra huvudmän 
exempelvis statliga myndigheter, kommunal förvaltning, sjukhus, pri-
märvård eller annan likartad organisation helt eller delvis har ansvaret 
för händelsen. Vård- och omsorgsförvaltningen har utrett händelser på-
talade av ovanstående aktörer. 

Allvarlig vårdskada eller risk för allvarlig vårdskada (lex Maria) 
Hur arbetet med avvikelsehantering ska utföras beskrivs i "Riktlinje för 
avvikelsehantering inom vård- och omsorg enligt Socialtjänstlagen 
(Sol), lag om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) samt 
hälso- och sjukvårdslagen" (HSL). Avvikelser som har bedömts som 
allvarlig risk för vårdskada eller allvarlig vårdskada har utretts enligt 
föreskrift. 
 
Vårdgivaren ska enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen 
(2010:659) anmäla händelser som har eller hade kunnat medföra en 
allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 

https://patientsakerhet.socialstyrelsen.se/risker/vardskadeomraden/fallskador
https://patientsakerhet.socialstyrelsen.se/risker/vardskadeomraden/fallskador
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Socialstyrelsens förskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:28) om 
anmälningsskyldighet enligt Lex Maria har den 1 september 2017 
ersatts med: 

• Föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:40) om 
vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete från 
Socialstyrelsen och 

• Föreskrifter (HSLF-FS 2017:41) om anmälan av händelser som 
har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada 
(lex Maria) från Inspektionen för vård och omsorg (IVO). MAS 
har kontinuerligt granskat dokumenterade avvikelser med 
allvarlighetsgrad 3 och 4 i avvikelsesystemet för att identifiera 
eventuella allvarliga vårdskador och risker för allvarliga 
vårdskador (lex Maria). 

3.3.7 Läkemedelshantering 
Den omfattande läkemedelsanvändningen hos äldre innebär en stor risk 
för biverkningar och läkemedelsinteraktioner. Detta är påtagligt för 
multisjuka äldre i särskilda boendeformer men också multisjuka äldre i 
ordinärt boende. 
 
Samtliga patienter inskrivna i kommunal hemsjukvård har under 2017 
erbjudits gratis vaccination mot influensa. Antalet registrerade 
vaccinationer år 2016 var 432 och det skedde en ökning under 2017 till 
619 antal registrerade vaccinationer mot säsongsinfluensa.  

3.3.8  Dokumentation 
Patientdatalagen SFS 2008:355 reglerar en vårdgivares behandling av 
personuppgifter inom hälso- och sjukvården. I lagen finns också 
bestämmelser om skyldighet att föra patientjournal. En patientjournal är 
främst avsedd att vara ett stöd för den eller de personer som ansvarar 
för vården. Den utgör ett arbetsverktyg eller underlag för bedömning av 
de åtgärder som kan behöva vidtas av någon som inte har träffat 
patienten tidigare. Patientjournalen är även en informationskälla för 
patienten om erhållen vård. Vidare utgör den ett viktigt instrument i 
kvalitets-, säkerhets-, uppföljning och utvärderingsarbetet inom vården 
samt ett underlagsmaterial vid tillsyn och kontroll av den vård som 
patienten erhållit.  
 
Under året har granskning av dokumentation gjorts i verksamheterna 
inför egenkontrollerna som gjorts av kvalitetscontrollers samt MAS. 
Brister har identifierats och lämnats till enhetschef i handlingsplan att 
åtgärdas. Journalgranskning gjordes även av Kommunrehabs två 
dokumentationsutbildare (arbetsterapeut och fysioterapeut). Granskning 
gjordes av ett journalutdrag/anställd och det gavs både individuell 
återkoppling samt återkoppling i grupp, detta för ett lärande syfte och 
för att kvalitetssäkra dokumentationen. 
 
Kommunrehab har ändrat sina rutiner för vårdbegäran (inremisser) som 
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mottagits via mejl, på grund av sekretessbestämmelser skickas inga per-
sonuppgifter via mejl. Vårdbegäran mottas istället nu via telefon, Pro 
capita och via fax. 
 
Den elektroniska kalenderns införande för sjuksköterskeorganisationen 
inom äldreboende, kväll/natt samt ASIH har säkrat informationsöverfö-
ring mellan dygnets och veckans alla timmar och arbetspass. Detta har 
ökat patientsäkerheten på många sätt. 
 

3.3.9  Munhälsa 
En god munhälsa har stor betydelse för livskvaliteten, självkänslan och 
det sociala livet. Det gäller i alla åldrar vilket innebär att munhälsa be-
höver finnas med som en del av folkhälsoarbetet. I takt med att fler blir 
allt äldre och behöver hjälp och stöd med sin dagliga omvårdnad ökar 
även behovet av munvård och en tillfredsställande munhälsa.  
 
Sjukdom och åldrande ökar risken för ohälsa i munnen av flera skäl. 
Många äldre har flera sjukdomar samtidigt vilket gör deras hälsosituat-
ion ännu mer komplex. Begreppet "skör" kan användas för att beskriva 
äldre personers samlade ohälsa. En försämrad munhälsa kan leda till 
minskad aptit och näringsupptag vilket fördröjer läkningen av slemhin-
nor och sår i munnen. Det kan lätt bli en ond cirkel med tilltagande 
obehag i samband med munvård på grund av skador och sår och därmed 
en alltmer försämrad munhälsa. I den riskbedömning som görs vid ny 
inskrivning i hemsjukvården ingår riskbedömning munhälsa. 
 
Biståndshandläggare och vissa sjuksköterskor har tidigare utfärdat intyg 
om Särskilt tandvårdsstöd. Sedan hösten 2017 är riktlinjen för utfär-
dande av tandvårdsintyg reviderad och ansvar för förskrivning är utö-
kad att gälla alla patientansvariga sjuksköterskor. Denna förändring för-
väntas ge ökad följsamhet till kommunens uppdrag att bland annat iden-
tifiera berättigade patienter. De patienter som har intyg om särskilt 
tandvårdsstöd har enligt lag rätt att få information hur munhålan skall 
skötas genom en årlig munhälsobedömning. Förutom munhälsobedöm-
ning erbjuder regionen omvårdnadspersonal utbildning i munhälsa.  
Länk till kommunens ansvar för: Tandvårdsintyg – uppsökande verk-
samhet med munhälsobedömning  
 

3.3.10 Rehabilitering  
Åtgärder som genomförts i verksamheten för att öka patientsäkerheten: 
 
För att säkerställa följsamhet mot riktlinjen för basala kläd och hygien-
rutiner har verksamheten under 2017 tillsatt ett hygienombud med sär-
skilt hygienansvar som arbetar efter uppdragsbeskrivning i Ledningssy-
stem för kvalitet. Kartläggning av hygienrutiner genomfördes 19 april 
2017 och de förbättringsområden som kommit fram har lagts in i en 

http://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-och-avtal/kommunsamverkan/tandvardsintyg--n-tandvard/
http://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-och-avtal/kommunsamverkan/tandvardsintyg--n-tandvard/
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handlingsplan och åtgärdats under året.   
 
Kommunrehab har kunnat erbjuda omvårdnadspersonal inom Hem-
tjänst, Äldreboende och Funktionshinder att gå en förflyttningsutbild-
ning som sker under två halvdagar. Under 2017 erbjöd Kommunrehab 9 
utbildningstillfällen vilket resulterat i att 117 omvårdnadspersonal fått 
lära sig grundläggande utbildning i förflyttning ur ett rehabiliterande 
perspektiv. 
 
Samtlig personal på Kommunrehab har dessutom gått en halvdagsut-
bildning med ämnet Pedagogik inom vården, vilket gett personalen en 
pedagogisk verktygslåda i syfte att på ett bättre sätt kunna förmedla 
kunskap.  
 
Kommunrehab har även haft möjlighet att gå på föreläsningar för att 
bevaka områden inom stroke, spasticitet, specialanpassningar av hjälp-
medel samt att nyanställd tillsvidareanställd personal har blivit erbjudna 
att gå hjälpmedelscentralens (HMC:s) 4-dagars utbildning inom manu-
ella förflyttningar.  
 
Genom lokala utvecklingsmedel så har tre ur personalen som ansvarar 
för vårdplaneringar gått en utbildning i Motiverande samtal. Samtals-
metodiken kommer brukaren till nytta utifrån att en mer relevant in-
formation kommer fram vid vårdplaneringarna. Utifrån informationen 
kan bättre bedömningar att göras. Brukarens åsikter blir mer tydliga uti-
från en strukturerad samtalsmetod som bygger på brukarens behov och 
resurser samt vilja till förändring.  

3.3.11 Hygien 
Basala hygienrutiner är den viktigaste åtgärden för att förebygga smitt-
spridning i vårdarbete. De ska därför alltid tillämpas i alla vårdsituat-
ioner och av all personal oavsett om det finns en känd smitta eller 
inte. Från och med den 1 januari 2016 gäller: Basal hygien i vård och 
omsorg, SOSFS 2015:10.  
 
Basala hygienrutiner ska alltså tillämpas av all vårdpersonal överallt där 
vård och omsorg bedrivs. Detta oberoende av vårdgivare och vårdform 
och om det finns känd smitta eller inte. Syftet med basala hygienrutiner 
är att förhindra smittöverföring och risk för vårdskada. Kontaktsmitta 
via händer är den vanligaste smittvägen inom all vård.  
 
Under 2017 har det stora förbättringsarbetet gällande följsamhet till 
Basala kläd- och hygienrutiner fortsatt. Samverkan har skett med 
Vårdhygien SU. Man har i de flesta verksamheter tagit fram 
hygienombud på varje enhet. Dessa har utbildats av sjuksköterska från 
Vårdhygien, tre utbildningstillfällen erbjöds under maj månad och två 
tillfällen under oktober månad. Även sjuksköterskor med speciellt 
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hygienansvar har identifieras och utbildats på SU genom vårdhygien 
vid ett tillfälle i april månad och ett tillfälle i november månad. 
 
MAS och vårdutvecklare har under året tillsammans med vardera 
verksamhet gjort en hygienkartläggning av enheten. Alla äldreboenden, 
hemtjänstgrupper och ett stort antal av funktionshinderboenden har 
hunnits med under året. 
 

3.3.12 Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgift 
Det finns möjlighet för legitimerad personal att delegera arbetsuppgifter 
till reellt kompetent personal. En delegering skall alltid vara skriftlig, 
personlig och tidsbegränsad. Delegering får inte förekomma för att lösa 
personalbristsituationer.  Den som är legitimerad och delegerar ska vara 
såväl formellt som reellt kompetent, vilket t.ex. innebär att man inte 
delegerar en arbetsuppgift man inte själv kan praktisera (utföra). 
Delegering av arbetsuppgift kan exempelvis vara: läkemedelshantering, 
viss såromläggning, insulingivning, uppgifter enligt skriftliga 
träningsprogram, viss hantering av hjälpmedel och TENS- behandling 
(transkutan elektrisk nervstimulering). 
 
Legitimerad personal i Mölndals stad har under året kontinuerligt 
delegerat omvårdnadspersonal enligt ledningssystemets riktlinje för 
delegering. Tillfällen för teoretisk utbildning har funnits jämnt fördelat 
över året. 
 
Riktlinjen för delegering av omvårdnadspersonal reviderades innan 
sommaren 2017. Tillägg till utbildningen var en webbutbildning, vilken 
ska göras av varje omvårdnadspersonal innan delegering kan ges. Per-
sonal erhåller diplom som intyg på avklarad webbutbildning. 

3.3.13 Skydds- och begränsningsåtgärder 
Svensk grundlag förutsätter att ingen medborgare ska kunna utsättas för 
samhälleligt tvång utan lagstöd. Varje medborgare är gentemot det all-
männa skyddad enligt grundlag mot påtvingat kroppsligt ingrepp och 
frihetsberövande och andra frihetsinkränkningar.(2 kap. 6 och 8 §§ RF). 
Med frihetsberövande avses i huvudsak att mot någons vilja beröva 
hans/hennes rörelsefrihet. 
 
Enligt hälso- och sjukvårdslagen skall ”vården och behandlingen så 
långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten” 
samt ”bygga på respekt för patientens självbestämmande och integri-
tet”. 
 
HSL, SoL och LSS bygger på frivillighet och innebär att man inte kan 
vidta åtgärder mot den enskildes vilja. Verksamheten ska utgå från re-
spekt för den enskildes självbestämmande och integritet. 
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Beslut om skyddsåtgärd/frihetsinskränkande åtgärd dokumenteras i 
vård/rehabplan samt genomförandeplan så att all involverad personal 
får tillgång till informationen. Dessa planer skall detaljerat beskriva an-
vändning, hur oönskade konsekvenser av skyddsåtgärden skall minime-
ras och när uppföljning skall ske. I vårdplaner skall också tydligt 
framgå vilka åtgärder som är vidtagna och att samtycke har inhämtats. 
Det är av stor vikt att det finns personal med rätt kompetens i tillräcklig 
omfattning för att minimera användande av tvångsmedel. 
 

4. Uppföljningar genom egenkontroll 
SOSFS 2011:9, 5 kap. 2 §, 7 kap. 2 § p 2 
 
Genom att tidigt identifiera riskområden i vård och omsorg kan man 
förebygga fel och brister. För att följa verksamheter över tid är det 
viktigt att regelbundet samla in data.  

4.1 Uppföljning egenkontroll 
Egenkontroll avser regelbunden, systematisk uppföljning av 
verksamhetens planering, genomförande, resultat och förbättrings-
åtgärder. 
 
Under 2017 har egenkontroller genomförts i alla verksamheter inom 
förvaltningen. Frågeformulär i form av egenkontrollenkät skickades ut i 
januari till enhetschefer att besvara. I enkäten ingick även HSL-frågor. 
Varje verksamhet fick sedan under året ett uppföljningsmöte där perso-
nal och enhetschef intervjuades med utgångspunkt från besvarad enkät. 
Vid brister togs en handlingsplan fram med förbättringsåtgärder. Kvali-
tetscontrollers och MAS samverkade i HSL-frågorna. 
 
Genom egna mätningar gällande hygien, trycksår, infektioner med mera 
samt genom avvikelser inom bland annat läkemedel, fall, hälso- och 
sjukvård, synpunkter och klagomål kan verksamhetens kvalitet 
systematiskt följas upp och förbättringsområden identifieras. Genom 
loggning av verksamhetssystem säkerställs kontroll av följsamhet till 
sekretess.  
 
Vid verksamhetsuppföljning hemsjukvård framkom att det saknades 
vårdplaner utifrån gjorda riskbedömningar. Arbetet med att skriva 
vårdplaner samt delge baspersonalen planerna pågår. När registrering i 
kvalitetsregistret Senior alert påbörjas kommer strukturen för både risk-
bedömning och vårdplan bli tydligare. 
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4.1. Fokusområde under 2018 
• Fortsatt implementering och uppföljning av den elektroniska 

kalenderns (e-kalendern finns i journalsystemet) införande i 
sjuksköterskeorganisationerna 

• Självskattning Hygien ska genomföras på varje enhet fyra 
gånger under året 

• Alla äldreboenden ska delta i SKL:s punktprevalensmätning 
under våren 2018 

• Deltagande i Svenska HALT-mätning hösten 2018 

5. Samverkan för att förebygga vårdskador 
SOSFS: 2011:9, 4 kap. 6 § och 7 kap. 3 § 

5.1 Samverkan mellan kommuner, primärvård och 
slutenvård 
En viktig del i patientsäkerhetsarbetet är hur vård- och 
omsorgsnämndens verksamhet för hälso- och sjukvården samverkar 
med andra vårdgivare. Formerna för samverkan regleras i diverse 
samverkansdokument/överenskommelser. 

5.2 Samordnad vårdplanering - SVPL 
Vid samordnad vårdplanering överförs det medicinska ansvaret från en 
vårdgivare till en annan, vanligtvis i samband med in/utskrivning vid 
sjukhus. I Västra Götalandsregionen finns det organisation för 
samverkan kring dessa frågor på delregional nivå samt regional nivå. 
 
Det finns gemensamt upprättade rutiner för samordnad vårdplanering av 
utskrivningsklara patienter mellan kommunerna och regionen. 
Rutinerna beskriver bl.a. krav på information till berörda enheter i 
samband med in/ut skrivning vid slutenvården. Under året har 31 
stycken videovårdplaneringar genomförts. 
 
SIP – samordnad individuell plan 
SIP är ett samverkansverktyg för att säkerställa att den enskilde får sina 
behov tillgodosedda när flera vårdgivare/aktörer ansvarar för insatser. 
Riktlinjen är framtagen för samtliga målgrupper – oavsett ålder, 
diagnos, funktionsförmåga eller behov. 
 
Sedan 1 januari 2010 finns i lagstiftningen, SoL och HSL, bestäm-
melser om att kommun och landsting ska upprätta en SIP när en person 
har behov av insatser från båda huvudmännen. I Västra Götaland finns 
en länsgemensam riktlinje och mall för SIP. I februari 2015 beslutade 
LISA att rekommendera huvudmännen att implementera och använda 
riktlinjen med tillhörande material i verksamheternas gemensamma 
arbete med SIP. 
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Under året har minst 18 SIP:ar genomförts i förvaltningen. 
• Styrdokument Vård och omsorgsplanering 
• Regional tillämpning-SAMSA 
• Riktlinje för SIP 

5.2.1Fokusområden under 2018 
• Ökat antal videovårdplaneringar, kan vi se resultat av detta 

från 2017? 
• Ökat antal SIP, sammahållen individuell planering  

5.3 Läkarmedverkan 
Regionen ansvarar för läkarinsatserna i de verksamheter som för övrigt 
ligger inom kommunens ansvarsområde. Avtalen reglerar 
samarbetsformer och gemensamma mål för samverkan inom den 
kommunala hälso- och sjukvården. Samverkansavtal mellan Mölndals 
stad och primärvården Västra Götalandsregionen finns. Avtal finns 
mellan Mölndals stad och de i närområdessamverkan (NOSAM) 
tillhörande vårdcentralerna.   
 
Uppföljning av följsamheten till avtalet har skett vid NOSAM-möten 
under kalenderåret 2017. Nya avtal skrivs årligen. 

5.3.1 Analys och bedömning av läkarmedverkan 2017 
Under året har fem NOSAM-möten genomförts. NOSAM har tre grup-
peringar med inriktning: äldre, barn och unga samt psykiatri mitt i livet. 
I NOSAM-gruppen äldre har fokus i första hand varit mobil närvård 
samt ”trygg och effektiv utskrivning från slutenvården”. 

3.3.7 Fokusområde under 2018 
• Samverkan inför den nya lagen: trygg och effektiv utskrivning 

från sjukvården 
• Samarbetsformer att jobba utifrån mobil hemsjukvårdsläkare 

med respektive vårdcentral 

5.4 Vårdhygien Sahlgrenska Universitetsjukhuset, SU 
Vårdhygiens roll innebär att som sakkunniga samarbeta och stödja 
kommunens verksamheter i det egna arbetet för att förebygga uppkomst 
och spridning av vårdrelaterade infektioner. I denna roll ingår bland an-
nat stöd genom utbildning av hygienombud och sjuksköterskor med 
särskilt hygienansvar. 
 
Vårdhygien SU har rutiner på sin hemsida som gäller för kommunal 
vård och omsorg i Göteborg och södra Bohuslän. Dessa vårdrutiner 
vänder sig till all vårdpersonal inom kommunal vård och omsorg. 
 

• Vårdhygien hemsida 

http://www.vastkom.se/gits/samsa/styrdokument.4.3866560e15ce9b20f9bd1810.html
http://www.samverkanstorget.se/upload/Samverkanstorget%202014/Strydokument/SVPL/Regional%20till%C3%A4mpning%20f%C3%B6r%20%20SAMSA%20%202017-01-10.pdf
http://www.vastkom.se/download/18.2ff3666314d75b826b61d8/1432200583218/Riktlinje%20f%C3%B6r%20samordnad%20individuell%20plan%20(SIP)%20i%20VG.pdf
https://www2.sahlgrenska.se/sv/SU/Omraden/4/Verksamhetsomraden/Laboratoriemedicin/Vardhygien/Kommunal-vardhygien/
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5.4 Fokusområden under 2018 
• Delta i nationell punktprevalensmätning under våren av 

följsamheten till hygien- och klädregler som SKL och 
landsting ansvarar för 

• Delta i Folkhälsomyndighetens mätning av vårdrelaterade 
infektioner och antibiotikaförbrukning inom särskilt boende, 
Svenska HALT-mätningen 

• Självskattning Basala hygienrutiner ska genomföras två 
gånger per termin samt vid behov på alla enheter 

5.5 Intern samverkan för en god och säker vård 
För att nå resultat i det förebyggande arbetet krävs ökad samverkan 
mellan olika professioner och verksamheter inom kommunens vård och 
omsorg. Den vård och omsorg som planeras och som ska ges kräver 
planering tillsammans med patienten. Strukturen för teamträffar 
möjliggör ett tvärprofessionellt arbetssätt och bidrar till att säkra den 
interna samverkan för god och säker vård. 
 
Kommunrehab har upplevt brister i samverkan mellan de olika enheter-
na (hemtjänst, äldreboende, funktionshinder) vilket personalen upplever 
försvåra rehabiliteringsarbetet. Samverkanarbete har skett under 2017, 
dock kan ytterligare åtgärder behövas för att öka tillgänglighet/intern 
kommunikation.  
 

5.5. Fokusområden under 2018 
• Fungerande riktlinje och rutiner för intern kommunikation 

behöver tas fram 

5.6 Övriga samverkansdokument 
• Vårdsamverkan Västkom 
• Samverkanstorget.se 

5.7 Samverkan med patienter och närstående 
SFS 2010:659 3 kap. 4 § 
 
Genom följsamhet till SFS 2010:659 3 kap. 4 § ska samverkan ske 
mellan patient och dess närstående vid upprättande av vårdplan. 
Patienten och i förekommande fall närstående ska tillfrågas om 
deltagande. Vid problem ska berörda sammankallas för diskussion och 
lösning av problem. Vid deltagande i nationella studier tillfrågas 
patienten eller i förekommande fall närstående om samtycke. 
 
Vid utredning av allvarlig vårdskada/risk för allvarlig vårdskada 
ansvarar patientansvarig sjuksköterska/MAS för att informera patienten 
om detta. I samband med inskrivning i hälso- och sjukvårds-

http://www.vastkom.se/129/samverkansomraden/socialtjanst--halso--och-sjukvard/vardsamverkan.html
http://www.samverkanstorget.se/sv/Kommun-och-sjukvard---samverkan-i-Goteborgsomradet/
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organisationen informeras alltid vart man vänder sig för att framföra 
klagomål och synpunkter. 
 
Som en del i arbetet med Projekt FRAMM (För arbete och mångfald i 
Mölndals stad) har hemsjukvården skärpt upp rutinen för tolkhjälp. Alla 
medarbetare har informerats om rutin och kontaktuppgifter till auktori-
serad tolk. Detta tros ha ökat både delaktighet för patienten och patient-
säkerheten. 

5.8 Samverkan med medborgare i övrigt 
Verksamheten har ett öppet förhållningssätt genom att 

• ha lätt tillgänglig information via telefon, besök och Mölndals 
stads hemsida 

• medverka vid information till brukarorganisationer, pensionärs-
organisationer etc. 

• Vård- och omsorgsnämndens presidium möter tillsammans med 
förvaltningschef och berörda områdeschefer intresseföreningar 
som får bidrag från vård- och omsorgsnämnden tre gånger per år  

6. Riskanalys 
SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 § 
 
Verksamheterna ska arbeta systematiskt och bedöma om det finns risker 
att negativa händelser kan inträffa för patienten. Att inventera, 
prioritera, fastställa och hantera risker är en ständigt pågående process 
som är en viktig del i det förebyggande arbetet. Med ett förebyggande 
arbete kan eventuella risker identifieras i ett tidigt skede innan en 
negativ händelse inträffar.  

6.1 Analys och bedömning av risker under 2017  
Riskinventering på patientnivå sker i verksamheterna enligt riktlinje i 
Ledningssystemet för kvalitet. Risk- och konsekvensanalys har gjorts 
över organisationsförändringar inom sjuksköterskeorganisationen. Dessa 
syftar till att införliva kvällsenheten till ordinarie arbetsgrupp dagtid 
samt att alla sjuksköterskor inom äldreboende och funktionshinder ska 
flytta ihop och utgå från gemensam lokal.
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6.1 Fokusområde under 2018 
• Minska antal fall. Alla ska ha riskbedömning samt ordentlig 

vårdplan med åtgärder som ska vara väl kända och jobbas 
efter av omvårdnadspersonal. Fallavvikelser ska utredas enligt 
ledningssystem för kvalitet. 

• Fortsätta arbetet med att ofrivillig nattfasta inte är längre än 
11 timmar. 

• Extern kvalitetsgranskning av KAF (det kommunala 
akutläkemedelsförrådet)  

• Ökad medvetenhet och dokumentation enligt riktlinje i led-
ningssystemet samt kontinuerlig uppföljning av skydds- och 
begränsningsåtgärder. 

7. Hälso- och sjukvårdspersonalens 
rapporteringsskyldighet 
SFS 2010:659, 6 kap. 4 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 5 
 
Vårdgivaren har att senast den 1 mars varje år upprätta en 
patientsäkerhetsberättelse.  
 
All personal som arbetar inom socialtjänst, verksamhet enligt LSS och 
hälso- och sjukvård har en skyldighet att medverka till god kvalitet och 
att verksamhetens systematiskt utvecklas och säkras. Skyldigheten att 
medverka till god kvalitet innebär att varje medarbetare ansvarar för att 
uppmärksamma och rapportera avvikelser i verksamhetens kvalitet samt 
lämna in förslag på förbättringar. I hantering av avvikelser ingår 
skyldigheten att rapportera händelser som medför vårdskador eller risk 
för vårdskador inom hälso- och sjukvården. 
 
Vid avvikelse där en patient eller grupp av patienter drabbats av eller 
utsatts för risk att drabbas av allvarlig vårdskada (lex Maria) utreder 
och rapporterar MAS avvikelsen till IVO. 
 

8. Synpunkter och klagomål 
SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 §, 7 kap 2 § p 6 
 
Förvaltningen har en riktlinje för att hantera synpunkter och klagomål 
från både personal, patienter och närstående. 
 
När patienter/brukare kommer i kontakt med verksamheten för första 
gången informeras de om möjligheten att framföra synpunkter och 
klagomål. För att säkra uppföljningen av inkomna synpunkter och 
klagomål finns en automatisk påminnelsefunktion i DF Respons som 
skickar ut veckopåminnelse om synpunkter i mejl till ansvariga 
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utredare för att säkra att rapportören får en snar återkoppling. 

9. Sammanställning och analys 
SOSFS 2011:9, 5 kap. 6 § 
 
MAS sammanställer rapporterade avvikelser efter första halvåret samt i 
årlig patientsäkerhetsberättelse vilken redovisas för nämnden. På 
ledningsnivå diskuteras och åtgärdas trender och mönster som indikerar 
brister i kvalitén. 
 
Enhetschefer ansvarar för uppföljning och utvärdering av avvikelser på 
arbetsplatsträff, samt framtagande av handlingsplan i ett 
förbättringsarbete. 
 
En halvårsrapport gällande avvikelser sammanställdes av MAS och 
SAS och rapporterades till nämnden under hösten 2017. 
Sammanställningen gjordes efter att först enhetschefer och 
områdeschefer sammanställt och reflekterat över enhetens 
avvikelsestatistik och innehåll. Arbetssättet med sammanställningen gav 
fördjupad insikt och kunskap om den egna verksamhetens förbättrings-
arbete relaterat till avvikelserapportering 

10.  Resultat 
SFS 2010:659, 3 kap. 10 §, p 3 

10.1 Strukturmått 

10.1.1 Enhet sjuksköterskor 
• Avvikelsehantering: patientansvarig sjuksköterska kan nu ligga 

som medutredare i avvikelsesystemet vilket underlättar 
• Strukturer för teamträffar har tagits fram och arbetssättet har på-

börjats under hösten 
• Förvaltningens enheter har lagts till i kvalitetsregistret Senior 

alert i ett organisationsträd inför uppstart av registreringar 
• Förberedelser för ändring av sjuksköterskeorganisationen har 

gjorts under hösten i syfte att sjuksköterskor ansvariga för 
äldreboende samt funktionshinder ska utgå från gemensam lokal 
2018. Enheten kvällssjuksköterska ska upphöra och ansvar för 
kvällen ska tas av ordinarie grupp 

• Omklädningsrum för sjuksköterskor i hemsjukvården har iord-
ningställts och leverans och hämtning av kläder har startat 

10.1.2 Kommunrehab 
Kommunrehab har under 2016-2018 erhållit statliga stimulansmedel för 
att öka personaltätheten. Målet med bemanningssatsningen har delats 
upp i två lika uppdrag. Det första att som processledare skapa tvär- 
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professionella team med gemensamma rutiner och enhetligt upplägg. 
Det andra uppdraget att minska väntetiderna för patienterna så att ar-
betsterapeuter och fysioterapeuter kan sätta in rehabiliterande åtgärder i 
ett tidigare skede.  
 
Kommunrehab har under 2017 följt de nationella riktlinjerna kring 
strokerehabilitering och har kunnat erbjuda strokedrabbade en intensiv 
rehabiliteringsperiod med ca 3-4 besök i veckan under en sexveckors 
period. En uppföljningsstudie har gjorts efter genomförd rehabilite-
ringsperiod som har visat stora positiva effekter och ökad livskvalité 
hos berörda patienter. 

 
Under 2017 har arbetsterapeuterna och fysioterapeuternas kompetens-
förteckning uppdaterats. Samtliga arbetsterapeuter och fysioterapeuter 
inom området funktionhinder har genomgått en fördjupad Sittanalysut-
bildning. Efter genomförd utbildning finns idag fördjupad kunskap 
kring sittproblematik och det förebyggande arbetet. 
 

10.1.2 Fokusområden under 2018 
• Förflyttningsutbildning för personal 
• Bibehålla existerande väntetider  

10.1.3 Delegering 
Det finns möjlighet för legitimerad personal att delegera arbetsuppgifter 
till reellt kompetent personal. Delegering får inte förekomma för att 
lösa personalbristsituationer. Delegeringarna bör inte vara fler än det 
finns möjlighet för den legitimerade att regelbundet följa upp. Varje 
enhet ska enligt § 2d HSL (1972:763) vara bemannad med formellt 
kompetent personal i erforderlig omfattning.  
 

Delegering  ÄBO HSV LSS 

 2016      2017  2016     2017   2016     2017 
Antal personal som 
innehar delegering av 
sjuksköterska, 
arbetsterapeut eller 
fysioterapeut 
 

510 500 363 465 466 543 

Tabell: Antal personal med giltig delegering i slutet av året. 
 
 
Antal personal som erhållit delegering var i slutet av året 1508 stycken, 
av dessa kan ett flertal personal ha flera olika delegeringsuppgifter. Det 
är i dagsläget svårt att med säkerhet helt lita på denna siffra då 
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delegeringar inte dokumenteras i journalsystemet utan fortfarande 
endast genomförs i pappersform. Det bidrar till viss svårighet att ta ut 
rättvis statistik över året, utan siffrorna kan endast ge viss uppfattning 
om mängden delegerad personal i verksamheterna. Fysioterapeut har 
delegerat 37 personal 2017. Arbetsterapeut har ej delegerat någon 
personal 2017. 

10.1.4  Munhälsa 
Under 2017 har 198 omvårdnadspersonal erhållit utbildning i munhälsa, 
jämförelsevis deltog 138 omvårdnadspersonal i utbildning under 2016 
vilket visar på en viss ökning. 
 

Inkommen statistik (se bilaga 1) visar resultat för genomförda munhäl-
soutbildningar för omvårdnadspersonal i verksamheterna. Resultat visar 
bland annat att ett stort antal verksamheter inte svarat på tandvårdens 
erbjudande om utbildning för personal.  
 
Statistik (se bilaga 2) visar även ett större antal felregistreringar, det 
handlar bland annat om patienter som är registrerade i systemet som ja-
tack till den årliga munhälsobedömningen, men när folktandvården ska 
boka tid för besök eller har bokat och är på plats så avböjer patienten 
och tackar istället nej.  

10.1.4 Fokusområde under 2018 
• Öka antalet omvårdnadspersonal inom kommunens samtliga 

enheter som deltar i erbjuden utbildning munhälsa  
• Ansvariga förskrivare av tandvårdsintyg ska revidera utförda 

registreringar så att patienter är rätt registrerade i 
tandvårdsenhetens förskrivningssystem 

• Öka följsamheten till riktlinje för riskbedömning munhälsa 
 

10.1.5 Demens 
Demenssamordnare har följt upp hur biståndshandläggare använder 
materialet ”Samtal med bilder” för att underlätta kommunikation vid 
behovsbedömningar i äldreomsorg. Materialet är framtaget av Nestor 
FoU-center. 
 
Samtal med bilder är ett kommunikationsverktyg som i första hand är 
tänkt att användas i samtal med personer med demenssjukdom eller an-
nan form av kognitiv svikt i samband med biståndsbedömning och upp-
följning av beslut samt vid upprättande och uppföljning av genomfö-
randeplaner. Metodhandledare inom bistånd kommer arbeta med att för-
söka införa användandet av materialet. 
 
Demenssamordnare har hållit i demensutbildning inom funktionshinder 
och inom ett hemtjänstområde samt för biståndshandläggare och LSS-
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handläggare. 
Demenssamordnare och anhöriglots har hållit i anhörigcirkel i demens 
till anhörig som har nära kontakt med en person som har en demens-
sjukdom. Denna gång bestod gruppen av döttrar till närstående med 
demenssjukdom. Gruppen träffades vid sex tillfällen och ämnen som 
togs upp var hur vi kan umgås när demensen är i vägen, information om 
demens, kunskap om miljö och hjälpmedel, god man och förvaltarskap, 
information från demensföreningen samt anhörigföreningen. 
 
Demenssamordnare har haft handledning och stöd kring enskilda pati-
enten inom äldreboenden samt stöd för biståndshandläggare i enskilda 
ärenden. 
 
Som ett led i demensutredning har demenssamordnare gjort minnestes-
ter på patienter inskrivna i hemsjukvården.   

10.1.5 Fokusområde 2018 
• Uppstart av demensteam ska göras under 2018 
• Utbildning personal BPSD samt påbörja registreringar i BPSD 

 

10.2 Processmått  

10.2.1.  Nationell punktprevalensmätning av basala hygienrutiner och kläd-
regler 
På uppdrag av Sveriges kommuner och landsting (SKL) har landsting 
och kommuner medverkat i mätning av följsamhet till basala hygienru-
tiner och klädregler vid patientnära arbete. Mätningen baseras på Soci-
alstyrelsens föreskrifter om basal hygien inom hälso- och sjukvård mm. 
(SOSFS 2007:19). Mölndals stad har inte deltagit i dessa mätningar un-
der 2017. Stort förbättringsarbete vad gäller basala kläd- och hygienru-
tiner har pågått under året i samverkan med Vårdhygien. En kartlägg-
ning av verksamheternas följsamhet till gällande riktlinjer ska utmynna 
i handlingsplaner samt ett systematiskt förbättringsarbete som ska fort-
sätta under 2018.       
Länk till SKL och resultat från mätningen Basala Hygienrutiner 
 
10.2.2 Svenska HALT 
Nationell punktprevalensmätning av vårdrelaterade infektioner och an-
tibiotikaanvändning på särskilda boenden. Här har Mölndal inte haft 
möjlighet att delta med mätning under 2017 då det krävs att verksam-
heterna är inlagda i kvalitetsregistret Senior alert. Vad är Svenska 
HALT? 

 

http://skl.se/halsasjukvard/patientsakerhet/matningavskadorivarden/matningavvriochbhk/resultatbasalahygienrutinerochkladregler.2277.html
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vardhygien-och-vardrelaterade-infektioner/svenska-halt/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vardhygien-och-vardrelaterade-infektioner/svenska-halt/
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10.2.3  Brukarundersökningar 
Syftet med brukarundersökningar är att stimulera landsting och 
kommuner att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra 
kvalitén och effektivisera verksamheten. Där finns möjlighet att jämföra 
information om kvalitet, resultat och kostnader inom vissa 
verksamhetsområden.  
 
2015 

 
 
 
2016 
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2017 

 
Källa: Resultatöversikt Brukarundersökningar, Äldre om SÄBO 
 
I ovanstående tabell för året ses glädjande nog att siffrorna vänt till de 
bättre i alla tre variabler. Intressant blir att följa brukar-
undersökningarna även 2018 för att då får en uppfattning om det är en 
vändande trend relaterat till det ökade patientinflytandet och patientens 
delaktighet i omvårdnaden i kommunen. 

 

10.3 Resultatmått 

10.3.1 Olämpliga läkemedel 
Receptbelagda läkemedel som förskrivs och även hämtas ut på apotek 
rapporteras fortlöpande till Läkemedelsregistret på Socialstyrelsen. Den 
15:e varje månad görs det datauttag som ligger till grund för dessa rap-
porter. För att tillräckligt många expedieringar skall ha hunnit rapporte-
ras in så omfattar t.ex. datauttaget den 15 mars läkemedelsuttag mellan 
den 1 november och 1 februari. Därefter tar själva analysen några dagar 
vilket gör att tidigast den 20:e kan resultatet publiceras. Analysen inne-
bär att varje förskrivning värderas huruvida det handlar om en stående 
ordination eller en vid behovsordination. Därefter plockas de individer 
fram som hämtat ut s.k. olämpliga läkemedel för personer som är 75 år 
eller äldre. Kvoten mellan individer som under den aktuella perioden 
hämtat ut ett eller flera olämpliga läkemedel och alla individer i samma 
åldersgrupp som hämtat ut läkemedel beräknas. 

Länk till Kvalitetsportalen 

 

 

http://www.kvalitetsportal.se/Start.aspx
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Olämpliga läkemedel 75 år 

 
Exempel på de vanligaste läkemedlen (substanser) som generellt be-
döms som olämpliga för personer 75 år eller äldre är Tramadol, 
Propiomazin, Hydroxicin, Amitryptilin, Diazepam, Tolterodin, Soli-
fenacin, Flunitrazepam och Nitrazepam. Aktuell månad jämförs med 
samma månad föregående år.  

 

Antipsykotiska läkemedel 75 år.  

 
Exempel på de vanligaste läkemedlen (substanser) som tillhör gruppen 
antipsykotiska är Risperidon, Haloperidol, Olanzapin, Quetiapin, 
Levomepromacin, Flupentixol, Zuklopentixol, Melperon, Aripiprazol 
och Klozapin 



 
 

  
 
 
   
  

29 

Antiinflammatoriska läkemedel 75 år 

 
 
Resultat från de tre läkemedelsdiagrammen visar på en förbättring när 
det handlar om olämpliga läkemedel 75 år medan siffrorna för 
användning av antipsykotiska läkemedel däremot har en tydlig ökning 
det senaste året. I siffrorna ingår även personer som inte är inskrivna i 
Mölndals hemsjukvård. 2017 års resultat kommer att tas i dialog med 
Primärvården vid samverkan i NOSAM. 

10.3.2 Palliativa registret 
Kommunens samtliga enheter i vård och omsorg registrerar i palliativa 
registret för god vård vid livets slut 
 
Mätperiod 2015:1 – 2015:4   
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Mätperiod 2016:1 – 2016:4  

 
 
 
Mätperiod 2017:1 – 2017:4  
 

 

Källa:  
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Analys av resultatet 
Reflektion från ASIH-teamet: 
Det vi kan se är att Andel dokumenterad symtomskattning och Andel dokumen-
terad smärtskattning har gått ner sista kvartalet 2017 till 20 %. Det är en siffra 
som vi reagerat på och diskuterat i teamet tillsammans med läkarna. Vi kunde 
se att det saknades en dokumenterad smärtskattning/ symtomskattning när vi 
granskade i efterhand. 
 
Färdiga ”kitt” med skattningsinstrument och underlag till alla patienter kom-
mer användas framöver. Det blir PAS ansvar att dessa finns hos patienten i 
livets slut. Teamet kommer fortlöpande att diktera hur vi fyller i palliativ-
registret så att vi har en samsyn när vi svarar på registrets frågor. 
 

10.3.2 Fokusområde 2018 
• Påbörja utbildning av legitimerad personal samt aktuell 

omvårdnadspersonalpersonal och enhetschefer vilka arbetar 
med palliativ omvårdnad i den webbaserade utbildningen 
allmän palliativ vård 

• Att smärtskattning enligt validerade bedömningsinstrument 
används 

• Att initiera eftersamtal med närstående 
• Förbättrad följsamhet till munhälsobedömningar 

 

10.3.3  Avvikelsesammanställning helår 
Statistik och analys av avvikelser redovisas utifrån utvalda kategorier 
inom följande verksamhetsområden: 

• Äldreboende intern drift 
• Äldreboende extern drift 
• Hemtjänst intern drift 
• Hemtjänst extern drift 
• Boende/boendestöd (ca 30 verksamheter) 
• Korttidsverksamhet och daglig verksamhet (ca 20 verksamheter) 
• Personlig assistans, ledsagar-och avlösarservice (ca 2 verksam-

heter) 
 
I avvikelsesystemet inom funktionshinder är det inte möjligt att ta fram 
statistik för varje enskild verksamhet då utgångspunkten är enhetsche-
fens ansvarsområde, vilket inom funktionshinder innefattar både boende 
och boendestöd. Inom äldreomsorgen däremot ansvarar enhetschefen 
för en verksamhet inom ett verksamhetsområde. 
 
Vårdskada (SFS 2010:659) 
Med vårdskada avses i denna lag lidande, kroppslig eller psykisk skada 
eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata 
åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvår-
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den. Med allvarlig vårdskada avses vårdskada som är bestående och 
inte ringa eller har lett till att patienten fått ett väsentligt ökat vårdbehov 
eller avlidit. (Tabeller över respektive avvikelser visas utifrån verksam-
heter och återfinns i bilaga till patientsäkerhetsberättelsen.) 
  

Avvikelser fall 
Fall och fallolyckor hos patienter registreras i avvikelsesystemet i 
DF Respons enligt gällande riktlinje. Ett flertal patienter faller upp-
repade gånger och registreras varje gång. Totalt har det inkommit 
3541 fallavvikelser under 2017. 
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Särskilt boende 
 

 
 
 
 
Ordinärt boende/LSS 

 
• Äldreboende intern drift, 1595 avvikelser varav 22 med allvar-

lighetsgraden 3 eller 4 
• Äldreboende extern drift, 323 avvikelser varav 1 med allvarlig-

hetsgraden 3 eller 4 
 

Enhet 2016 2017  2016 2017 
Bifrost ÄBO 142 134 Lackarebäck hus A               

74 
66 

Brattås ÄBO 149 146 Lackarebäck hus B 134 73 

Brogårdens ÄBO 188 193 Lackarebäck hus C 129 254 
Eklanda Äbo Lund 1+3 Skog 
1 

126 336 Lackarebäck korttid 27 37 

Eklanda Äbo Lund2 Skog 2 81 81 Sörgårdens ÄBO 70 124 

Fallströmmens Äbo 101 151 Fässberg ÄBO 69 112 
Berzelius ÄBO 240 211 SUMMA 1530 1918 

Enhet 2016 2017  2016 2017 
Krokslätt 81 98 Aida Vårdser-

vice 
39 39 

Centrum 173 216 Casaberget 80 46 

Stensjön 62 76 Kooperativet 
OLGA 

123 143 

Åby/Balltorp 97 133 Brämhults 
(startad septem-
ber 2016) 

0 1 

Kållered 124 182 Bo-
ende/boendestöd  
Funktionshinder 

172 153 

Gottskärs 
(startad no-
vember 
2016) 

0 32 Korttidsverk-
samhet o daglig 
verksamhet LSS 

18 27 

Lindome 179 176 Personlig assi-
stans, ledsagar-
service LSS 

3 2 

Natt/ trygg-
hetslarm 

333 299 
SUMMA   

 

1501 
1623  
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• Hemtjänst intern drift: 881 avvikelser varav 17 med allvarlig-
hetsgraden 3 eller 4 

• Hemtjänst extern drift, 261 avvikelser varav 0 med allvarlig-
hetsgraden 3 eller 4 

• Boende/boendestöd, 153 avvikelser varav 9 med allvarlighets-
graden 3 eller 4 

• Korttidsverksamhet och daglig verksamhet, 27 avvikelser varav 
1 med allvarlighetsgraden 3 eller 4 

• Personlig assistans, ledsagar- och avlösarservice, 2 avvikelse 
varav 0 med allvarlighetsgraden 3 eller 4. 

Analys fallavvikelser 
Riktlinje för riskbedömning fallrisk finns i ledningssystemet. Verksam-
heterna i Mölndals stad behöver följa upp och utvärdera alla fallavvi-
kelser. Oklart om alla patienter med registrerad fallolycka har en aktuell 
riskbedömning för fallrisk dokumenterad. Det är även oklart om det 
finns åtgärder för förebyggande fallrisker framtagna och dokumente-
rade i vårdplan och om omvårdnadspersonal aktivt arbetar utefter gäl-
lande vårdplan. 
 
I statistiken för ”Hemvård intern drift” finns en kolumn där 
Natt/Trygghetslarm rapporterat inträffade fall (samt även övriga avvi-
kelser), totalt 299 fallavvikelser. Där kan man inte utläsa var fallen har 
inträffat.  

10.3.3 Fokusområde under 2018 
• Öka följsamheten till riktlinjer för riskbedömning fall, särskilt 

då det handlar om utredning av fallavvikelsen 
• Implementering av teamarbetet, tvärprofessionellt arbete 

Avvikelser läkemedel 
Antal avvikelser läkemedel som registrerats i avvikelsesystemet DF 
Respons under 2017 är 1631 stycken.  
 
Särskilt boende 

 
Enhet 2016 2017  2016 2017 
Bifrost ÄBO 47 56 Lackarebäck hus 

A 
53 61 

Brattås ÄBO 61 68 Lackarebäck hus 
B 

33 42 

Brogårdens ÄBO 35 61 Lackarebäck hus 
C 

65 115 

Eklanda Äbo Lund 1+3 Skog 
1 

98 57 Lackarebäck kort-
tid 

28 10 
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Eklanda Äbo Lund2 Skog 2 13 33 Sörgårdens ÄBO 17 23 

Fallströmmens Äbo 45 56 Fässberg ÄBO 73 82 
Berzelius ÄBO 45 24 SUMMA 613 688 

 
Ordinärt boende/ LSS 

• Äldreboende intern drift, 582 avvikelser varav 23 med 
allvarlighetsgraden 3 eller 4 

• Äldreboende extern drift, 106 avvikelser varav 0 med allvarlig-
hetsgraden 3 eller 4 

• Hemtjänst intern drift, 100 avvikelser varav 2 med allvarlighets-
graden 3 eller 4 

• Hemtjänst extern drift, 39 avvikelser varav 4 med allvarlighets-
graden 3 eller 4 

• Boende/boendestöd Funktionshinder: 385 avvikelser varav 7 
med allvarlighetsgraden 3 eller 4  

• Korttidsverksamhet och daglig verksamhet, 29 avvikelser varav 
1 med allvarlighetsgraden 3 eller 4 

• Personlig assistans, ledsagar- och avlösarservice, 5 avvikelse 
varav 1 med allvarlighetsgraden 3 eller 4 
 

 
Analys läkemedelsavvikelser 
I jämförelse med verksamheter på äldreboenden, både intern och extern 
drift, så rapporterar hemtjänstgrupper i allmänhet och hemtjänst i extern 
drift i synnerhet anmärkningsvärt få avvikelser gällande läkemedelshan-
tering.  

Enhet 2016 2017  2016 2017 
Krokslätt 14 13    
Centrum 28 33 Aida Vårdservice 4 16 

Stensjön 2 9 Casaberget 7 4 
Åby/Balltorp             

9 
9 Personlig assistans, led-

sagar- och avlösningser-
vice LSS 

9 5 

Kållered 30 23 Kooperativet OLGA 22 14 

Gottskärs (startad novem-
ber 2016) 

0 5 Brämhults (startad sep-
tember 2016) 

0 0 

Lindome 18 13 Boende/boendestöd 
Funktionshinder 

409 385 

Korttidsverksamhet o 
daglig verksamhet LSS 

33 29 SUMMA 571 558 
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Inom gruppen funktionshinder/boendestöd är det dokumenterat 385 lä-
kemedelsavvikelser. Oklart hur man i dessa grupper arbetar med det 
systematiska förbättringsarbetet för att säkra läkemedelshantering och 
öka patientsäkerheten. Intressant hur man har lyckats få igång doku-
mentationen av avvikelser inom boendestöd/funktionshinder på ett bra 
sätt, här finns kanske något för övriga enheter att ta efter. 
 
Kunskapen om vikten att rapportera läkemedelsavvikelser behöver för-
tydligas speciellt inom hemtjänst men även inom personlig assistens. 
Delegerande sjuksköterskor behöver verktyg och tid att följa upp läke-
medelshanteringen i alla verksamheter. 

Den vanligaste anledningen till en läkemedelsavvikelse beror på att 
vårdpersonalen glömt att överlämna en dos. En annan orsak är hante-
ring av dosetter. Denna fråga är också ständigt aktuell vid samver-
kansmöten, NOSAM.  

Det är av stor vikt att verksamheterna analyserar vad avvikelser be-
ror på och att de arbetar systematiskt och strukturerat för att minska 
antalet avvikelser vid läkemedelshantering.    

Avvikelser rehabuppdrag  
• Äldreboende intern drift, 0 avvikelser  
• Äldreboende extern drift, 3 avvikelser  
• Hemtjänst intern drift, 1 avvikelser  
• Hemtjänst extern drift, 1 avvikelser  
• Boende/boendestöd Funktionshinder: 2 avvikelser varav 1 med 

allvarlighetsgraden 3 eller 4 
• Korttidsverksamhet och daglig verksamhet, 3 avvikelser varav 1 
• Personlig assistans, ledsagar- och avlösarservice, 0  

 
Analys rehab avvikelser 

Förmodad anledning till den ringa rapporteringen avseende rehab är 
okunskap hos vård- och omsorgspersonal. I DF Respons kan det även 
finnas svårigheter att inse hur och var man registrerar en avvikelse re-
hab. Tydligt förbättringsområde: öka kunskap och insikt kring vikten av 
att identifiera rehabavvikelser i ett systematiskt förbättringsarbete. 

• Vård- och omsorgsskada 
Äldreboende intern drift, 22 avvikelser varav 0 med 
allvarlighetsgraden 3 eller 4 

• Äldreboende extern drift, 1 avvikelser varav 1 med allvarlig-
hetsgrad 3 eller 4 

• Hemtjänst intern drift, 2 avvikelser varav 2 med allvarlighets-
graden 3 eller 4 
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• Hemtjänst extern drift, 0 avvikelser 
• Boende/boendestöd, 0 avvikelser  
• Korttidsverksamhet och daglig verksamhet, 0 avvikelser 
• Personlig assistans, ledsagar- och avlösarservice, 2 avvikelse 

Analys vård- och omsorgsskada 
Misstanke om mörkertal vad gäller inrapporterade händelser, verksam-
heterna behöver öka kunskapen om vad som är eller kan bli en vård- 
och omsorgsskada. Här ska avvikelser såsom exempelvis uppkomna 
trycksår, vårdrelaterad urinvägsinfektion eller patient smittad av Calici-
virus (vinterkräksjuka) dokumenteras som avvikelse. Kunskapen kring 
att rapportera händelser under denna kategori behöver ökas hos perso-
nal. 

Lex Maria 
Under 2017 har tre händelser inträffat vilka lett till anmälan till Inspekt-
ionen för vård och omsorg (IVO) enligt risk för allvarlig vård-
skada/allvarlig vårdskada (Lex Maria).  

Medicinteknisk avvikelse 
Begreppet medicintekniska produkter innefattar produkter som används 
inom alla delar av hälso- och sjukvården, men också produkter som 
man inte omedelbart associerar till ord som medicinteknik. Exempel på 
medicintekniska produkter är förskrivna hjälpmedel. 

 
• Äldreboende intern drift, 27 avvikelser varav 2 med allvarlig-

hetsgraden 3 eller 4 
• Äldreboende extern drift, 4 avvikelser  
• Hemtjänst intern drift, 6 avvikelser varav 2 med allvarlighets-

graden 3 eller 4 
• Hemtjänst extern drift, 3 avvikelser varav 1 med allvarlighets-

graden 3 eller 4 
• Boende/boendestöd, 20 avvikelser varav 2 med allvarlighetsgra-

den 3 eller 4 
• Korttidsverksamhet och daglig verksamhet, 9 avvikelser varav 1 

med allvarlighetsgraden 3 eller 4 
• Personlig assistans, ledsagar- och avlösarservice, 0 avvikelser 

Analys avvikelser medicintekniska produkter 
Kunskapen om vad som är medicintekniska produkter behöver sanno-
likt öka då rapporterade avvikelser är få och kan ge misstanke om ett 
visst mörkertal. Fortsatt information till verksamheterna behöver utfö-
ras. 
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Avvikelser Närvårdssamverkan  
Det finns gemensamt upprättade rutiner för samordnad vårdplanering 
(SVPL) mellan kommunerna och regionen. Rutinerna beskriver bl.a. 
krav på information till berörda enheter i samband med in/ut skrivning 
slutenvård. Orsak till avvikelser i vårdsamverkan skulle kunna vara 
exempelvis brister i informationsöverföring SAMSA och aktuella 
läkemedel.   
 
Till/från annan vårdgivare 2016 2017 
Från Mölndal till apoteket 1 0 
Från Mölndal till regionen  5 1 
Från SU, Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset till Mölndal 

3 2 

Tabell: Avvikelser till/från annan vårdgivare 
 
Det mycket tunna resultatet för 2017 visar bland annat på bristen av 
tydlig riktlinje för hur dessa avvikelser ska dokumenteras.  Det finns 
med stor förmodan även ett kraftigt mörkertal på avvikelser som skick-
ats eller inkommit, till/från annan vårdgivare, men ej kan hittas vid sta-
tistik utdrag. Förmodligen finns också ett stort antal avvikelser som ald-
rig blivit skrivna eller skickade överhuvudtaget.  
 

10.4 Måluppfyllelse  

10.4.1 Senior alert fall 
Ur ett samhällsperspektiv är det kostnadseffektivt att förebygga 
fallolyckor. Alla – chefer, sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeut 
och omvårdnadspersonal - ska vara involverade i det förebyggande 
arbetet i mot fallolyckor. 
 
Under 2017 har teammöten påbörjats där identifierade risker för fall 
tagits upp och åtgärder satts in utefter samverkan i teammötet. 
 

10.4.2 Senior alert nutrition 
Patientsansvarig sjuksköterska ansvarar för att riskbedömning enligt 
Senior alert blir genomförd samt att BMI-värdet mäts vid inflyttning på 
SÄBO, boende enligt LSS eller inskrivning i hemsjukvård, vid behov 
samt regelbundet. För patienter med risk för malnutrition ska vårdplan 
med åtgärder upprättas.  
 
Under 2017 har teammöten påbörjats där identifierade risker för 
malnutrition tagits upp och åtgärder satts in utefter samverkan i 
teammötet. 
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10.4.3 Senior alert trycksår 
Under 2017 är övergripande mål att öka kvalitén i insatta förebyggande 
åtgärder mot trycksår samt att följa upp resultat av insatt åtgärder på 
teammöten. Dessutom bör tydlig information ges att vid uppkomst av 
trycksår ska en avvikelse dokumenteras i DF Respons. 
  
Under 2017 har teammöten påbörjats där identifierade risker för 
trycksår tagits upp och åtgärder satts in utefter samverkan i teammötet. 
 

10.4.4 Senior alert munhälsa 
Vid inflyttning till särskilt boende, boende enligt LSS eller inskrivning i 
hemsjukvården eget boende skulle en munhälsobedömning enligt 
ROAG genomföras. Därefter utföra ROAG inom Senior alert var sjätte 
månad. Målet med ROAG bedömningar har ännu inte uppnåtts. 
 
Under 2017 har teammöten påbörjats där identifierade risker för 
munhälsa tagits upp och åtgärder satts in utefter samverkan i 
teammötet. 
 

10.4.5 Senior alert blåsdysfunktion 
Riskbedömning blåsdysfunktion skulle göras vid varje riskbedömning, 
åtgärder tas fram och omvårdnadsplan skulle dokumenteras av 
sjuksköterska i journalsystemet. Detta mål har ej ännu uppnåtts. 
 

10.4.6 Nationell punktprevalensmätning Senior alert 
På uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) genomförs 
årligen punktprevalensmätningar (PPM) för fall och trycksår inom 
ramen för Senior alerts områden. Förvaltningen kommer att kunna 
delta i dessa mätningar så snart verksamheterna påbörjat registrering i 
kvalitetsregistret Senior alert för att systematiskt stärka patient-
säkerheten. Då förvaltningen ej ännu påbörjat registrering i registret 
har verksamheten inte kunnat delta i punktprevalensmätning under 
2017. 
 

10.4.7 Vård och omsorg om personer med demenssjukdom 
Målen för demens har inte uppnåtts under 2017. Arbetet med 
implementering av BPSD har påbörjats med en plan för kommande 
utbildningar och införandet. 
 

10.4.8 Palliativ vård vid livets slut 
För att höja kvaliteten för kommunens palliativa patienter behöver vi 
förbättra våra resultat i första hand vad gäller förebyggande åtgärder för 
god munhälsa, att smärtskattning enligt validerade bedömnings-
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instrument används, att patientansvarig sjuksköterska initierar 
brytpunktsamtal av läkare, att ordination av injektionsläkemedel mot 
smärta, ångest, illamående och rosslighet finns vid behov samt att 
eftersamtal initieras av patientansvarig sjuksköterska. 
 
Under 2017 var övergripande mål att öka kvalitén av insatta åtgärder 
enligt vård vid livets slut samt följa upp resultat av insatt åtgärder.  

Identifierande av omvårdnadspersonal i verksamheterna vilka ska ingå i 
teammöten med ASIH har påbörjats, dessa har dock ej hunnit utbildas 
enligt plan. 

10.4.9 Hygien 
Målen för 2017 har delvis uppfyllts. Ingen verksamhet har haft 
möjlighet att hinna genomföra självskattning eller delta i någon 
nationell mätning. Däremot har större delen av alla enheter utbildade 
hygienombud och det finns sex sjuksköterskor med särskilt 
hygienansvar i verksamheterna som i samverkan med hygienombud 
under kommande år har i uppdrag att genomföra självskattningar och 
nationella mätningar.  

10.4.10 Avvikelsehantering 
Målet att öka följsamheten till avvikelseriktlinjen i ledningssystemet för 
att på så sätt systematiskt säkra kvaliteten och därmed patient-
säkerheten, har delvis uppnåtts. Enhetschefer samt områdeschefer har 
under året deltagit i sammanställning och analys inför första halvårets 
presentation för nämnd, samt även för helårssammanställning i 
patientsäkerhetsberättelsen. 

10.4.11 Läkemedelsgenomgångar 
Målet att utveckla/fördjupa samarbetet med primärvården i Mölndal 
genom NOSAM gällande läkemedelsgenomgångar för patienter i 
kommunal hälso- och sjukvård i syfte att möta upp de kravs som ställs 
gällande läkemedel och äldre är svårt att utvärdera resultat på. Fortsatt 
arbete krävs. 

10.4.12 Dokumentation 
Målet att säkra personalens kunskap i det nya verksamhetssystemet 
kunde ej uppnås då införandet av det nya journalssystemet inte hann 
påbörjas innan årets slut. En utvald grupp legitimerad personal har 
under året samverkat kring de nödvändiga förberedelserna inför 
utbildning av personal i det nya systemet. 

10.4.13 Delegering 
Revidering av delegerings/utbildningsmaterial för ny personal, vikarier 
och sommarvikarier har genomförts enligt mål för året. Webbutbildning 
läkemedel har lagts till som obligatoriskt moment inför delegering.  
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10.4.14 Kommunrehab 
Sedan 2016 har Kommunrehab månadsvis tagit fram statistik för att be-
vaka väntetider och under 2017 har verksamheten kunnat erbjuda pati-
enterna ett hembesök inom förväntad tid.  
 

Månad Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Medelväntetid i dagar Prio 1(inom 3 arbetsdgr) 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2
Medelväntetid i dagar Prio 2 (inom 14 dgr) 8 7 8 8 8 8 12 13 10 8 8
Medelväntetid i dagar Prio 3 (inom 60dgr) 32 42 24 31 28 29 49 40 50 37  

 
 
 

12. Sammanställning fokusområden under 
2018 
 

4.1.     Egenkontroll 
• Fortsatt implementering och uppföljning av e-kalenderns 

införande i sjuksköterskeorganisationerna 
• Självskattning Hygien ska genomföras på varje enhet 4 gånger 

under året 
• Alla äldreboenden ska delta i SKL:s punktprevalensmätning 

under våren 2018 
• Deltagande i Svenska HALT-mätning hösten 2018 

 

5.2    Samordnad vårdplanering – SVPL 
• Ökat antal videovårdplaneringar, kan vi se resultat av detta från 

2017? 
• Ökat antal SIP, sammahållen individuell planering 

5.3 Läkarmedverkan 
• Samverkan inför den nya lagen - trygg och effektiv utskrivning 

från sjukvården 
• Samarbetsformer att jobba utifrån mobil hemsjukvårdsläkare 

med respektive vårdcentral 
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5.4.   Hygien 
• Delta i nationell punktprevalensmätning av följsamheten till 

hygien- och klädregler som SKL och landsting ansvarar för 
under våren 

• Delta i Folkhälsomyndighetens mätning av vårdrelaterade 
infektioner och antibiotikaförbrukning inom särskilt boende, 
Svenska HALT-mätningen 

• Självskattning Basala hygienrutiner ska genomföras två gånger 
per termin samt vid behov på alla enheter 

5.5.  Intern kommunikation 
• Fungerande riktlinje och rutiner för intern kommunikation 

behöver tas fram 

6.1 Analys och bedömning av risker 
• Minska antal fall. Alla ska ha riskbedömning samt ordentlig 

vårdplan med åtgärder som ska vara väl kända och jobbas efter 
av omvårdnadspersonal. Fallavvikelser ska utredas enligt 
ledningssystem för kvalitet. 

• Fortsätta arbetet med att ofrivillig nattfasta inte är längre än 11 
timmar 

• Extern kvalitetsgranskning av KAF (det kommunala 
akutläkemedelsförrådet)  

• Ökad medvetenhet och dokumentation enligt riktlinje i lednings-
systemet samt kontinuerlig uppföljning av skydds- och begräns-
ningsåtgärder 

10.1.2 Rehab 
•  Förflyttningsutbildning för personal 
• Bibehålla existerande väntetider  

10.1.4 Munhälsa 
• Öka antalet omvårdnadspersonal inom kommunens samtliga 

enheter som deltar i erbjuden utbildning munhälsa  
• Ansvariga förskrivare av tandvårdsintyg ska revidera utförda 

registreringar så att patienter är rätt registrerade i 
tandvårdsenhetens förskrivning system 

• Öka följsamheten till riktlinje för riskbedömning munhälsa 
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10.1.5  Demens 
• Uppstart av demensteam ska göras under 2018 
• Utbildning personal BPSD samt påbörja registreringar i BPSD 

 
10.3.2. Palliativ vård 

• Påbörja utbildning av legitimerad personal samt aktuell 
omvårdnadspersonalpersonal och enhetschefer vilka arbetar 
med palliativ omvårdnad i den webbaserade utbildningen allmän 
palliativ vård 

• Att smärtskattning enligt validerade bedömningsinstrument 
används 

• Att initiera eftersamtal med närstående 
• Förbättrad följsamhet till munhälsobedömningar 

 
10.3.3 Riskbedömning 

• Öka följsamheten till riktlinjer för riskbedömning fall, särskilt 
då det handlar om utredning av fallavvikelsen 

• Implementering av teamarbetet, tvärprofessionellt arbete 
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Bilaga 1 Statistik tandvårdsmyndigheten 
 
 
 
 
 

Antal utbil-
dade perso-
ner 

Har inte 
svarat på 
förfrågan 

Totalt nej-
tack till ut-
bildning 

Mölndal 
Funkt-
ions-
hinder 

Platser i annat lands-
ting 

      

Mölndal Funkt-
ionshinder 

  0 0 

Mölndal 
Äldre-
boende 

Berzelius 6     

Bifrost äldreboende   1 1 

Brattåsgården 26     

Brogården   1 1 

Eklanda äldreboende     1 

Fallströmmen       

Fässbergshemmet 16     

Lackarebäck Hus A   1 1 

Lackarebäck Hus B   1 1 

Lackarebäck Hus C   1 1 

Platser i annat lands-
ting 

      

Sörgården 10     

Mölndal Äldrebo-
ende 

58   6 

Summa Äldreboende etc. 58 5 6 

LSS/Enskilt boende 

   Mölndal Funktions-
hinder 

Alebäck 
(gb) 

  1 1 

Anne-
bergsvä-
gen (gb) 

      

Baazgatan 
(Serviceb) 

  1 1 

Brattås 
bo-
ende/Stad
smissionen 

      

Brän-
nåsvägen 
(gb) 

  1 1 

Drottning-
högsvägen 
(gb) 

      

Eget bo-
ende 

      

Eklanda 
Skog (gb) 

    1 

Eklanda 
Vall (Ser-
viceb) 

  1 1 

Ekspinna-
regatan 
(gb) 

  1 1 

Frimärks-
gatan (gb) 

  1 1 
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Frölundag. 
39 plan 1 
boende-
stöd 

  1 1 

Frölundag. 
39 plan 2 
boende-
stöd 

  1 1 

Fågelsten 
gruppbo-
ende 

      

Guldving-
egatan 
(gb) 

10     

Gårdavä-
gen (Ser-
viceb) 

      

Havrekorn
sg 8 A,B 
(Serviceb) 

10 1 1 

    

Havrekorn
sg. 15 
(Serviceb) 

18 1 1 

Hedbäcks-
vägen 4 

8 1  
1 

Kallblods-
gatan 
(Serviceb) 

  1 1 

Konditori-
vägen 90 

8     

Lejons-
lättsg. 22 
vån 3 

      

Lejons-
lättsg. 32 

      

Lejons-
lättsgatan 
28 (Ser-
viceb) 

      

Lejons-
lättsgatan 
22 (gb) 

      

Lejons-
lättsgatan 
30 

      

Lejons-
lättsgatan 
36 

      

LSS 
Kvarnbyte-
rassen 

      

LSS ordi-
närt bo-
ende 

      

LSS Sa-
gas/Betani
a 

      

LSS Ville-
kulla/Beta
nia 

      

Måldo-
margatan 
(Serviceb) 

  1 1 
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Personlig 
assistens 

      

Piltegatan       

Rantorp 
(Serviceb) 

  1 1 

Ringspin-
naregatan 
(gb) 

8     

Släpharvs-
gatan 3 

      

Sågdalsga-
tan (gb) 

  1 1 

Tecken-
gruppen 

13     

Tegel-
formsga-
tan (gb) 

  1 1 

Uddäng-
ens bo-
ende 
(Stads-
missonen) 

  1 1 

Varm-
blodsgatan 
(service-
bostad) 

  1 1 

Ängslyck-
ans Per-
manent-
boende 

      

Mölndal 
Funkt-
ionshin-
der 

75 18 19 

Mölndal ordinärt 
boende 

Balltorp   1 1 

Bifrost       

Centrum 44     

Eget bo-
ende 

      

HTJ Casa 
Berget 

11     

Krokslätt   1 1 

Kållered     1 

Lindome   1 1 

Rävekärr   1 1 

Stensjön 10 1 1 

Åby   1 1 

Mölndal 
ordinärt 
boende 

65 6 7 

Mölndal Äldrebo-
ende 

Eget bo-
ende 

   Mölndal 
Äldrebo-
ende 

  0 0 

Summa LSS/Enskilt boende 140 24 26 

     Summa för 
kommunen 

  198 29 32 

*Statistik ovan inkommit från Regionutvecklare vid Enhet Tandvård Västra Götalandsregionen 
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LSS/Enskilt boende Antal 
intyg 

Antal 
jatackare 

Antal 
MHB år 
2017 

Antal avvi-
kelser: 
"Felregi-
strerad" 

Antal avvi-
kelser: 
"Nej tack"  

Mölndal Funkt-
ionshinder 

Alebäck (gb) 1         

 Annebergsvägen (gb) 5 1 1     

 Baazgatan (Serviceb) 4         

 Brattås bo-
ende/Stadsmissionen 

1 1   1   

 Brännåsvägen (gb) 8 4 2   3 

 Drottninghögsvägen 
(gb) 

2         

 Eget boende 63 2 2   2 

 Eklanda Skog (gb) 6         

 Eklanda Vall (Serviceb) 6       1 

 Ekspinnaregatan (gb) 2         

 Frimärksgatan (gb) 3 2     1 

 Frölundag. 39 plan 1 
boendestöd 

2 1     1 

 Fågelsten gruppboende 3 3     2 

 Guldvingegatan (gb) 3         

 Gårdavägen (Serviceb) 4         

 Havrekornsg 8 A,B 
(Serviceb) 

7 3 3     

 Havrekornsg. 15 (Ser-
viceb) 

6 1     1 

 Hedbäcksvägen 4 4 3 2   1 

 Kallblodsgatan (Ser-
viceb) 

11 1 1     

 Konditorivägen 90 5 2     2 

 Lejonslättsg. 22 vån 3 2         

 Lejonslättsg. 32 4 2     2 

 Lejonslättsgatan 28 
(Serviceb) 

10 2 1   2 

 Lejonslättsgatan 22 
(gb) 

9 2     2 

 Lejonslättsgatan 30 1         

 Lejonslättsgatan 36 4 2     3 

 LSS Kvarnbyterassen 5 3     3 

 LSS ordinärt boende 1         

 LSS Sagas/Betania 3         

 LSS Villekulla/Betania 2         

 Måldomargatan (Ser-
viceb) 

14 3 2   1 

 Personlig assistens 172 19 4   16 
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Piltegatan 5 1 1   1 

 Rantorp (Serviceb) 5 1     1 

 Ringspinnaregatan (gb) 3         

 Släpharvsgatan 3 4         

 Sågdalsgatan (gb) 2 1     1 

 Tegelformsgatan (gb) 3 1   1 1 

 Uddängens boende 
(Stadsmissonen) 

3 2 1   1 

 Varmblodsgatan (ser-
vicebostad) 

2         

 Ängslyckans Perma-
nentboende 

3 1     1 

 Mölndal Funktions-
hinder 

403 64 20 2 49 

 Mölndal ordi-
närt boende 

Balltorp 11 8 3 1 5 

 Bifrost 23 10 3   2 

 Centrum 37 21 3   19 

 Eget boende 45 4 2 1 1 

 Krokslätt 9 2 1     

 Kållered 32 16 3   15 

 Lindome 29 18 4 1 15 

 Rävekärr 1 1       

 Stensjön 17 13 2 1 8 

 Åby 14 8     4 

 Mölndal ordinärt 
boende 

218 101 21 4 69 

 Mölndal Äldre-
boende 

Eget boende 55 1 1 1   

 Mölndal Äldrebo-
ende 

55 1 1 1 0 

 Summa 676 166 42 7 118 

 

 

 

Äldreboende etc. Antal 
intyg 

Antal 
jatackare 

Antal 
MHB 
år 
2017 

Antal 
avvi-
kelser: 
"Felre-
gistre-
rad" 

Antal 
avvi-
kel-
ser: 
"Nej 
tack" 

Mölndal Funktionshin-
der 

Platser i annat lands-
ting 

3 1       

Mölndal Funkt-
ionshinder 

3 1 0 0 0 

Mölndal Äldreboende Berzelius 59 45 39 5 7 

Bifrost äldreboende 34 15 17     

Brattåsgården 31 19 12 1 13 
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Brogården 48 23 13 1 16 

Eklanda äldreboende 65 33 27 1   

Fallströmmen 23 15 9 1   

Fässbergshemmet 69 32 29 5   

Lackarebäck Hus A 32 12 12     

Lackarebäck Hus B 30 17 16     

Lackarebäck Hus C 39 16 16 1 1 

Platser i annat lands-
ting 

1 1       

Sörgården 40 23 23     

Mölndal Äldrebo-
ende 

471 251 213 15 37 

Summa 474 252 213 15 37 

 

 

 



 
 

  
 
 
   
  

51 

 Bilaga 2 Statistik Avvikelser 

Äldreboenden intern drift 
Bifrost 

Äbo 
Brattås 
Äbo 

Brogårdens  
Äbo  

Eklanda Äbo 
Lund 1+3 
Skog 1 

Eklanda 
Äbo Lund2 

Skog 2 
Fallström-
mens Äbo 

Lackare-
bäck hus A 

Lackare-
bäck kort-

tid 
Lackare-

bäck hus B 
Lackare-

bäck hus C 
Sörgår-

dens Äbo 

  
20
16 2017 

20
16 2017 

20
16 2017 

20
16 2017 

20
16 2017 

20
16 2017 

20
16 2017 

20
16 2017 

20
16 2017 

20
16 2017 

20
16 2017 

Antal rapporterade fall 
14

2 134 
14

9 146 
18

8 193 
12

6 336 81 81 
10

1 151 74 66 27 37 
13

4 73 
12

9 254 70 124 
varav med allvarlighetsgrad 3+4 2 1 0 2 0 3 1 9 3 2 9 5 3 0 0 0 13 0 0 0 1 1 
Antal rapporterade läkemedels-
avvikelser 47 56 61 68 35 61 98 57 13 33 45 56 53 61 28 10 33 42 65 115 17 23 
varav med allvarlighetsgrad 3+4 4 5 8 0 4 5 0 0 1 1 15 5 1 5 0 0 8 0 0 3 0 2 
Antal rapporterade avvikelser 
med MTP 1 1 1 1 1 1 0 4 0 2 3 2 4 3 3 0 1 3 2 6 0 4 
varav med allvarlighetsgrad 3+4 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Antal rapporterade avvikelser 
rehab.uppdrag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 
varav med allvarlighetsgrad 3+4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
Vård och omsorgsskada 5 0 0 1 4 1 0 0 0 1 2 0 5 5 1 0 2 6 3 5 0 3 
varav med allvarlighetsgrad 3+4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 2 0 0 0 
Antal Lex Maria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Äldreboenden Entreprenad 
Fässbergs 
Äbo* Berzelius Äbo 

  2016 2017 2016 2017 
Antal rapporterade fall 69 112 240 211 
varav med allvarlighetsgrad 3+4 1 0 4 1 
Antal rapporterade läkemedelsavvikelser 73 82 45 24 
varav med allvarlighetsgrad 3+4 1 0 2 0 
Antal rapporterade avvikelser med MTP 4 4 0 0 
varav med allvarlighetsgrad 3+4 2 0 0 0 
Antal rapporterade avvikelser re-
hab.uppdrag 0 3 0 0 
varav med allvarlighetsgrad 3+4 0 0 0 0 
Vård och omsorgsskada 0 1 2 0 
varav med allvarlighetsgrad 3+4 0 1 0 0 
Antal Lex Maria 2 1 0 0 
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Hemtjänst Intern drift 
Krok-
slätt   

Cent-
rum   

Sten-
sjön   

Åby/ 
Ball-
torp   

Kålle-
red   

Lindome 
2016/ Lin-
dome 
öst+väst2017 

Natt/ 
Trygghets- 
larm 

   2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 
 Antal rapporterade fall 81 98 173 216 62 76 97 133 124 182 179 176 333 299 
 varav med allvarlighetsgrad 3+4 0 1 2 2 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 
 Antal rapporterade läkemedelsavvikelser 14 13 28 33 2 9 9 9 30 23 18 13 1 0 
 varav med allvarlighetsgrad 3+4 2 0 2 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 
 Antal rapporterade avvikelser med MTP 0 0 0 0 1 0 1 1 1 2 0 0 3 3 
 varav med allvarlighetsgrad 3+4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
 Antal rapporterade avvikelser rehab.uppdrag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
 varav med allvarlighetsgrad 3+4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 Vård och omsorgsskada 1 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 
 varav med allvarlighetsgrad 3+4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 
 

Antal Lex Maria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Hemtjänst LOV 
Aida  
vårdservice 

Casa 
Berget 

Kooperativet 
OLGA 

Brämhults 
hemtjänst 

Gottskärs 
hemtjänst 

                      
Antal rapporterade fall 39 39 80 46 123 143 0 1 0 32 
varav med allvarlighetsgrad 3+4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 
Antal rapporterade läkemedelsavvikelser 4 16 7 4 22 14 0 0 0 5 
varav med allvarlighetsgrad 3+4 0 2 0 1 3 0 0 0 0 1 
Antal rapporterade avvikelser med MTP 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 
varav med allvarlighetsgrad 3+4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Antal rapporterade avvikelser rehab.uppdrag 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
varav med allvarlighetsgrad 3+4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Vård och omsorgsskada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
varav med allvarlighetsgrad 3+4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Antal Lex Maria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 



 
 

  
 
 
   
  

55 

 
Boende/boendestöd Funktionshinder 2016 2017 
Antal rapporterade fall 172 153 
varav med allvarlighetsgrad 3+4 12 9 
Antal rapporterade läkemedelsavvikelser 409 385 
varav med allvarlighetsgrad 3+4 17 7 
Antal rapporterade avvikelser med MTP 25 20 
varav med allvarlighetsgrad 3+4 5 2 
Antal rapporterade avvikelser re-
hab.uppdrag 9 2 
varav med allvarlighetsgrad 3+4 3 1 
Vård och omsorgsskada 15 0 
varav med allvarlighetsgrad 3+4 5 0 
Antal Lex Maria 1 0 

Personlig assistans, ledsagar- o avlösarservice LSS 

  2016 2017 
Antal rapporterade fall 3 2 
varav med allvarlighetsgrad 3+4 0 0 
Antal rapporterade läkemedelsavvikelser 9 5 
varav med allvarlighetsgrad 3+4 0 1 
Antal rapporterade avvikelser med MTP 3 0 
varav med allvarlighetsgrad 3+4 0 0 
Antal rapporterade avvikelser rehab.uppdrag 0 0 
varav med allvarlighetsgrad 3+4 0 0 
Vård och omsorgsskada 0 2 
varav med allvarlighetsgrad 3+4 0 0 
Antal Lex Maria 0 0 
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Korttidsverksamhet o daglig verksamhet 
LSS 2016 2017 
Antal rapporterade fall 18 27 
varav med allvarlighetsgrad 3+4 0 1 
Antal rapporterade läkemedelsavvikelser 33 29 
varav med allvarlighetsgrad 3+4 0 1 
Antal rapporterade avvikelser med MTP 1 9 
varav med allvarlighetsgrad 3+4 0 1 
Antal rapporterade avvikelser re-
hab.uppdrag 0 3 
varav med allvarlighetsgrad 3+4 0 1 
Vård och omsorgsskada 0 0 
varav med allvarlighetsgrad 3+4 0 0 
Antal Lex Maria 0 0 
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Ärenden där chef för ssk HSV ligger som ansvarig 
utredare, medutredare kan finnas   

           
  ASIH F H HSV ÄBO kväll natt 
  2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 
Antal rapporterade fall X 13 0 0 165 110 4 17 1 1 0 1 
varav med allvarlighetsgrad 3+4 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Antal rapporterade läkemedelsavvikelser X 0 0 13 40 28 70 87 38 11 0 2 
varav med allvarlighetsgrad 3+4 X 0 0 0 2 7 10 19 2 3 0 2 
Antal rapporterade avvikelser med MTP X 0 0 1 0 1 1 0 2 0 0 0 
varav med allvarlighetsgrad 3+4 X 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 
Vård och omsorgsskada X 0 0 0 3 0 11 3 2 0 0 0 
varav med allvarlighetsgrad 3+4 X 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 
Antal Lex Maria X 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Brist i bemötande X 0 0 0 3 2 8 6 13 11 0 4 
varav med allvarlighetsgrad 3+4 X 0 0 0 1 1 1 1 1 3 0 0 
Brist i/utebliven handläggning el dokumentation X 0 0 0 3 3 17 27 3 8 0 2 
varav med allvarlighetsgrad 3+4 X 0 0 0 0 0 3 10 1 1 0 2 
Brist i/utebliven insats X 0 0 0 13 6 1 11 17 20 0 2 
varav med allvarlighetsgrad 3+4 X 0 0 0 0 0 0 4 1 2 0 0 
Brist i/utebliven vårdåtgärd X 0 0 2 3 2 30 24 16 7 0 2 
varav med allvarlighetsgrad 3+4 X 0 0 2 0 0 7 6 5 0 0 1 
Brist i info, kommunikation, samverkan X 1 0 3 14 9 41 38 16 13 0 6 
varav med allvarlighetsgrad 3+4 X 0 0 2 2 1 7 16 0 2 0 1 
Fysiskt, psykiskt, sexuellt eller ekonomiskt över-
grepp X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
varav med allvarlighetsgrad 3+4 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Ärenden där chef för Kommunrehab HSV ligger 
som ansvarig utredare, medutredare kan finnas   

   2016 2017 
Antal rapporterade fall 36 64 
varav med allvarlighetsgrad 3+4 0 1 
Antal rapporterade avvikelser med MTP 10 8 
varav med allvarlighetsgrad 3+4 1 1 
Vård och omsorgsskada 1 3 
varav med allvarlighetsgrad 3+4 0 1 
Antal Lex Maria 0 0 
Brist i bemötande 3 2 
varav med allvarlighetsgrad 3+4 1 0 
Brist i/utebliven handläggning el dokumentation 2 2 
varav med allvarlighetsgrad 3+4 0 0 
Brist i/utebliven insats 6 3 
varav med allvarlighetsgrad 3+4 1 1 
Brist i/utebliven vårdåtgärd 7 1 
varav med allvarlighetsgrad 3+4 1 0 
Brist i info, kommunikation, samverkan 13 6 
varav med allvarlighetsgrad 3+4 1 1 
Fysiskt, psykiskt, sexuellt eller ekonomiskt över-
grepp 0 0 
varav med allvarlighetsgrad 3+4 0 0 
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