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Sammanfattning
Det förebyggande arbetet via kvalitetsregistret Senior Alert (SA) har återhämtat sig och täckningsgraden
har ökat något jämfört med förra året, 70 % har bedömts avseende risker för fall, trycksår och
undernäring. Antalet fallolyckor har minskat, men antalet höftfrakturer har blivit fler. I Öppna
jämförelser 2017 och 2018 ligger Lessebo kommun strax under medianvärde för fallskador och höftoch lårfrakturer.
Antalet läkemedelsavvikelser har minskat något. Antalet trycksår har ökat.
Inom hemsjukvården har antalet avvikelser där sjuksköterskor varit direkt involverad ökat.
Klagomål och synpunkter har kommit in som gäller mestadels upplevda brister i vården och bemötande.
Omsättningen av sjuksköterskor har varit hög under året. Under andra halvan av året bemannades 25 %
ordinarie tjänster med vikarier på timmar inom hemsjukvården. Under slutet av året har rekrytering
gjorts till samtliga tjänster. Chefstjänsten för hemsjukvård och rehabilitering har varit vakant sedan mars
2018. Vilket till viss del kan förklara att planerade aktiviteter enligt patientsäkerhetsplan 2018 inte
kommit igång och följts upp.
Det har varit svårt att rekrytera undersköterskor och vårdbiträden inom vård och omsorg, vilket medför
att personer utan formell utbildning och kompetens samt brister i svenska språket anställs. Behovet av
intern utbildning ökar för att kunna överlämna ansvar för vård och omsorg om den enskilde samt för att
kunna ge delegation att utföra hälso- och sjukvårds uppgifter.
Avvikelsehantering, bedömning av risk för upprepning och konsekvenser, allvarlighet, av händelse ska
alltid genomföras inom beslutad handläggningstid (1 månad) och följsamhet till rutinen är relativt låg.
Allvarlighetsgrad anges i 30 % av rapporterade läkemedelsavvikelser. Risk för upprepande bedöms i
66 % av rapporterade händelser där vård och omsorg uteblivet eller utförts felaktigt.
Lagen om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (SFS 2017:62) trädde i
kraft 1 jan 2018 och en ny överenskommelse för samverkan infördes i Kronobergs län 1 maj.

3

Inledning
Enligt patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 ska vårdgivare upprätta en patientsäkerhetsberättelse varje
år. Idén med patientsäkerhetsberättelsen är att öppet och tydligt för alla redovisa strategier, mål och
resultat av arbetet med att förbättra patientsäkerheten. Den ska beskriva hur vårdgivaren har arbetat för
att identifiera, analysera och minska riskerna i vården.

STRUKTUR
Övergripande mål och strategier
SFS 2010:659,3 kap. 1 § och SOSFS 2011:9, 3 kap.
Lessebo kommun arbetar övergripande mot gemensamt uppsatta mål inom åtta målområden.
Målområde Stöd och omsorg - Tryggare välfärd med vård, stöd och omsorg efter behov och i
samverkan med andra är det målområde som till viss del kan kopplas till patientsäkerhetsarbete i syfte
att säkra verksamhetens kvalitet.
Dessa övergripande verksamhetsmål inom målområdet är formulerade som att:
• kostnaden per brukare i äldreomsorgen ska minska med bibehållen kvalitet,
• nöjdheten hos brukare i hemtjänsten ska förbli oförändrad eller öka.
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
Ledningssystem finns, men har utvecklingsbehov för att svar upp på kraven i SOSFS 2011:9.
Socialnämnden fullgör sitt ansvar genom att varje år fastställa plan för patientsäkerhetsarbetet som
följs upp varje tertial och redovisas i patientsäkerhetsberättelsen. Patientsäkerhetsplan 2018, se bilaga
1.
Rutiner för rapportering och utredning av händelser som medfört eller hade kunnat medföra vård
skada finns på intranätet. Socialnämnden har delegerat medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) att
göra anmälan enligt lex Maria (SOSFS 2005:28).
Inför förändringar i verksamheten eller vid införande av nya behandlingsmetoder/arbetssätt som kan
komma att påverka patientsäkerheten ska risk- och konsekvensbedömning initieras och genomföras,
enligt nationellt fastställd metod ur handbok för patientsäkerhetsarbete utgiven av Sveriges kommuner
och Landsting (SKL).
Fortlöpande ska det i verksamheten göras bedömningar om det finns risk för att händelser skulle
kunna inträffa som kan medföra fara eller risk för fara. Detta sker genom teamarbete,
statistikuppföljning, riskanalyser inom olika områden.

Organisation och ansvar
SFS 2010:659,3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1Socialnämnden är ansvarig vårdgivare
och ska planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att kravet på god vård
enligt hälso- och sjukvårdslagen SFS 2017:30 upprätthålls (HSL).
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Verksamhetschef enligt kapitel 4, § 2, HSL är socialchefen i Lessebo kommun, vilket innebär att
socialchefen har det yttersta övergripande ansvaret för hälso- och sjukvård och för att tillgodose
patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet inom socialnämndens samtliga
verksamheter.
MAS har enligt kapitel 11 § 4 (HSL) det medicinska ledningsansvaret i verksamheten.
Verksamhetschef (kapitel 4, § 2, HSL) och MAS ska samverka och samråda i frågor som rör
verksamheternas kvalitet och patientsäkerhet. Verksamhetschefens och MAS ansvar för verksamheten,
enligt HSL, fråntar inte andra befattningshavare deras yrkesansvar.
Verksamhetschef samt enhetschefer för vård och omsorg och verksamhetschef för hemsjukvård,
har ansvar för patientsäkerhet inom sina respektive verksamheter och ska tillsammans med hälso- och
sjukvårdspersonal medverka i det systematiska patientsäkerhetsarbetet genom att delta i
• framtagande, utprovning och vidareutveckling av rutiner och metoder för att främja
patientsäkerheten,
• risk- och avvikelsehantering,
• känna till och följa riktlinjer och rutiner för att stärka patientsäkerheten
Chefsläkare för öppenvård i Region Kronoberg utformar och fastställer tillsammans med MAS
generella läkemedelsdirektiv som gäller inom kommunal hälso- och sjukvård.
Sjuksköterska med vårdhygienisk specialistkompetens tillhandahålls av Region Kronoberg.
Samverkan för att förebygga vårdskador
En viktig del i patientsäkerhetsarbete är att samverkan sker inom verksamheten tillsammans med
patient och närstående, men även hur kommunal hälso-och sjukvård samt vård och omsorg samverkar
externt med andra vårdgivare i vårdkedjan.
Formerna för samverkan regleras i en rad olika avtal med Region Kronoberg, Vårdöverenskommelser
mellan Region Kronoberg och länets kommuner
I samband med utskrivning från sluten vård kan risker uppstå. Identifieras risker och negativa
händelser uppstår ska dem rapporteras som avvikelse både internt och externt mellan huvudmännen.
Utifrån innehåll i avvikelserapporterna förs samtal vid intern samverkan med deltagare i vård- och
omsorgsteamen, men även externt vid Kommungruppen med Vårdcentralen Lessebo och vid regional i
uppföljning av gemensamma avvikelser med Region Kronoberg.

Även i övriga länsövergripande nätverksgrupper som länets Tvärgrupper, MAS-nätverk,
Hjälpmedelssamverkan, Referensgrupp för läkemedelsnära produkter, Läkemedelsråd,
Medicinska grupper inom läkemedelskommittén, samt i flera yrkesnätverk lyfts gemensamma
förbättringsområden fram.
Läkemedelsprocessen har flest identifierade problem. Samverkan i syfte att rutiner ska följas
och vid behov förändras sker kontinuerligt utifrån rapporterade avvikelser, utifrån gällande
avtal samt genom olika förbättringsarbeten.
Avsaknad av direktöverföring av information mellan Pascal (ordinationsverktyg för
dosdispensering av läkemedel) och patientjournalen i Cambio Cosmic kvarstår som en stor
riskfaktor för vårdskador relaterat till läkemedelsbehandling. Under 2017–2018 har ett
utvecklingsarbete pågått för att möjliggöra en integration av Pascal in i Cambio Cosmic
läkemedelsmodul, arbetet är ”pausat”.
Internt inom verksamheten sker samverkan mellan de olika serviceområdena/
hemsjukvårdsområdena när behov av mer avancerad hälso- och sjukvård uppstår och det
krävs specifik spetskompetens t.ex. inom demens, smärtlindring, psykiatri och nutrition.
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Patienters och närståendes delaktighet
SFS 2010:659 3 kap. 4 §
Socialförvaltningens verksamhet har ingen övergripande strategi för att säkerställa delaktighet för
patient och närstående utan det sker främst vid vårdplanering, vid hantering av inkomna synpunkter
och avvikelser, samordnad individuell planering (SIP) och vid kontinuerliga möten med patienten i det
dagliga vård och omsorgsarbetet.
När synpunkter och klagomål på kommunal hälso- och sjukvård kommer in till MAS direkt, kontaktas
både patienten och närstående.
I samband med att avvikelser rapporteras i avvikelsemodulen ska det anges om patient/närstående
informerats om händelsen, samt hur de getts möjlighet att yttra sig om hur det inträffade skulle kunna
ha förhindrats/förebyggts.
Följsamheten till denna del i rutinen är låg, kanske relaterat till att den enskilde patienten bedöms ha
nedsatt förmåga att självständigt ta emot och lämna information.
Vid rapporterad händelse med hög risk och/eller allvarlig konsekvens tar MAS alltid direkt kontakt
med patient/närstående för att ge dem möjlighet att yttra sig och lämna sina synpunkter till hur risken
att händelsen sker igen kan elimineras och eller minskas.
MAS har under året varit kallad till samverkan med Kommunala rådet för pensionärer och personer
med funktionsnedsättning.

Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet
SFS 2010:659, 6 kap. 4 § och SOSFS 7 kap. 2 § p 5
Flöde för rapporteringen av avvikelser
• Avvikelserapport görs i verksamhetsstödets avvikelsemodul av den person som upptäcker
eller är inblandad i avvikelsen. Hemsjukvårdsenheternas/serviceområdenas
distriktssköterskor/sjuksköterskor - sjukgymnast - arbetsterapeut – enhetschefer söker
regelbundet enligt rutin (1/vecka) av sin enhets avvikelser och ansvarar för att direkta åtgärder
vidtas och dokumenteras.
• Rapporten bearbetas, utreds, av berörd enhetschef och legitimerad personal. Berörd
enhetschef/ legitimerad personal avslutar ärendet efter bedömning av om vidtagna åtgärder är
tillräckliga och hur uppföljningen av avvikelsen har skett. Resultat återkopplas vid APT.
Analys av förbyggande åtgärder är viktig oavsett om bristerna beror på systemfel eller att
vårdpersonal begått misstag.
• MAS sammanställer resultat i tertialrapport som beskriver de avvikelser som rapporterats från
de olika enheterna. Rapporterna delges alla medarbetarna via respektive arbetsledning samt
till verksamhetschefen och socialnämnden.
• När någon medarbetare direkt bedömer att en vårdtagare drabbats eller utsatts för risk att
drabbas av allvarlig skada (riskvärde över 8) ska det inträffade direkt rapporteras till MAS
vilken startar utredning. Under utredningen informeras berörd
medarbetare/vårdtagare/närstående som ges möjlighet att yttra sig. Socialnämnden informeras
om händelsen.
• MAS fattar beslut om anmälan enligt Lex Maria ska göras på delegation från socialnämnden
• När anmälan görs enligt Lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) informeras
berörd patient/närstående, socialchef, verksamhetschef, berörd enhetschef och berörda
medarbetare.
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•

Alla medarbetare, oavsett anställningsform, ska erhålla information om skyldigheten att
rapportera händelser och risker enligt Lex Maria (och Lex Sarah) i samband med att de börjar
arbeta och därefter en gång per år.

Klagomål och synpunkter
SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 och 6§§, 7 kap 2 § p 6,
Synpunkter/klagomål på kommunal hälso- och sjukvård som kommer till förvaltningens kännedom
från Patientnämnden eller IVO handläggs av MAS. Utredning sker på samma sätt som vid övrig
avvikelsehantering.
Rutin för hantering av synpunkter (”Säg vad du tycker”) är förvaltningsövergripande. Rutinen anger
hur synpunkter, klagomål med mera, tas emot, hanteras, utreds och återförs. Rutin anger:
• Alla medarbetare ansvarar för att vidarebefordra synpunkter eller hänvisa till ansvarig chef
eller att lämna broschyren ”Säg vad du tycker”.
• Ansvarig chef ansvarar för att synpunkter utreds och åtgärdas så snart som möjligt.
• Chefen ansvarar för att den som framfört synpunkter inom 7 dagar får en bekräftelse på att
synpunkter har mottagits.
• Utredning, åtgärder och återkoppling ska dokumenteras. Enhetschef dokumenterar i
journal/akt när synpunkter rör enskild.
• Alla synpunkter som kommer via ”Säg vad du tycker” skickas till verksamhetsutvecklaren som
diarieför ärendet och meddelar den som lämnat synpunkter att ärendet har mottagits.
• Inkomna synpunkter via ”Säg vad du tycker” lämnas till berörd verksamhet som utreder,
åtgärdar och återkopplar till den som lämnat synpunkter.
• Synpunkter inkomna via ”Säg vad du tycker” redovisas av respektive verksamhet till
socialnämnden var 3;e månad.
• En årlig övergripande analys genomförs av samtliga ”Säg vad du tycker”. Ansvar respektive
enhetschef.

Egenkontroll
SOSFS 2011:9, 5 kap. 2§, 7 kap. 2 § p 2
Resultat och analysen redovisas under rubriken resultat och analys, se från sidan 9.
Egenkontroll

Omfattning

Källa

Vårdrelaterade infektioner

1 gång per år

HALT- Senior alert

Basala hygienrutiner och
klädregler

1 gånger per år
1 gånger per år

PPM-databasen
Självskattning
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Rena hjälpmedel

4 gånger per år

Protokoll

Patientsäkerhetskultur

1 gånger per år

Resultat enkät

Patientsäkerhetsdialoger

1 gång per år

Protokoll

Avvikelser
sammanställning

3 gånger per år

Avvikelsehanteringssystemet

Trycksår

1 gång per år
1 gång per år

Vecka 11 mätning,
Senior alert PPM höst

Patientens klagomål och
synpunkter

3 gånger per år

Patientnämnden, IVO,
avvikelsehanteringssystemet,
Säg vad du tycker

Förekomst av nattfasta

2 gånger per år

Protokoll

Extern granskning av
läkemedelsprocessen

1 gång per år

Protokoll/förslag åtgärdsplan

Kontroll av
blodsockermätare

12 gånger år

Testprotokoll för varje
apparat

Besiktning/kontroll av
medicintekniska produkter

1 gång per år

Protokoll

Punktprevalensmätning
kommunal hälso- och
sjukvård 2018

1 gång per år

Protokoll

Utförandegraden av
ordinerad träning Rehab

1 gång per år

Resultat av mätning

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

Riskanalys
SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 §, 7 kap 2§ p 4
I samband med 2018 års semesterplanering för medarbetarna inom kommunal hemsjukvård och vård
och omsorg genomfördes riskanalyser med konsekvensbedömningar och förebyggande förslag till
åtgärder rapporterades till socialnämnden inför huvudsemestern.
Risk och konsekvensbedömning ska göras i varje enskild avvikelserapport.
Patientsäkerhetsdialog har genomförts vid en verksamhet.
Medarbetarnas upplevelse av patientsäkerhetskultur har mätts via enkäten, Säkerhet på min
arbetsplats.

Utredning av händelser - vårdskador
HSLF-FS 2017:40, 3 kap. 1§ och SOSFS 2011:9 7 kap sista stycket
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Ingen händelse har anmälts enligt lex Maria under året.
En avvikelserapport, inkommen från region Kronoberg föranledde en intern händelseutredning och
analys i kommunens vård och omsorg samt hälso- och sjukvård. Resultatet medförde att chefsläkare
kontaktades för ställningstagande till gemensam händelseutredning och analys över vårdgivargränserna.
Resultatet är inte återkopplat.
MAS har initierat behov av intern utredning i ett antal avvikelser på enheterna.

Informationssäkerhet
HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1§
Lessebo kommun har fokuserat på att uppfylla kraven i datasäkerhetsförordningen (GDPR) och arbete
har pågått inom samtliga kommunala verksamheter för anpassning. Riskanalyser har gjorts kopplat till
GDPR för samtliga större verksamhetssystem.
Ingen uppföljning av informationssäkerheten av större betydelse har genomförts av verksamhetsstödet
för hälso- och sjukvårdsjournalen.
Ingen strukturerad markörbaserad journalgranskning är genomförd under året. Journalgranskning via
slumpmässiga stickprov är genomförd.
Loggkontroller av patientjournalen är genomförd första kvartalet enligt rutin, efter april 2018 har inte
kontroll genomförts. Ingen anmälan om dataintrång har gjorts.

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

Egenkontroll - patientsäkerhetsplan 2018
Mål
Delaktighet och information
till patienten
a. alla patienter får
skriftlig information
om sammanhållen
journal,
b. alla patienter
tillfrågas om
samtycke till att delta
i sammanhållen
journal,
och att samtycket (ja
eller nej) finns
dokumenterat.
c. alla patienter
tillfrågas om
samtycke, ja eller nej,
till att uppgifter som
omfattas av sekretess
får lämnas ut.

Strategi/Aktivitet

Skriftlig information
lämnas till patienten i
samband med inskrivning i
kommunal hälso- och
sjukvård
Samtycken, till
sammanhållen journal och
sekretess, inhämtas och
dokumenteras
enligt rutin för
dokumentation.

Resultat

Analys

Uppskattnings-vis
har ca. 70% fått
skriftlig
information

Förbättringsområde.
Struktur vid
inskrivning
behöver
förbättras.

Dokumenterade
samtycken
bedöms finnas i
85 % av HSL
journalerna

Omkring 90% av
patienterna
bedöms bli
tillfrågade.
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Repetition av
kraven i lag.

Mål

Evidens
a. Medarbetare som
arbetar utifrån
vetenskap och
beprövad erfarenhet
med bästa möjliga
evidens.
Medarbetare som
följer
Vårdhandbokens
rekommendationer,
nationella, regionala
och lokala
vårdprogram samt
riktlinjer, rutiner och
instruktioner.

b. Medarbetare som
aktivt tar ansvar för
att uppdatera sina
kunskaper inom sitt
yrkesområde.

Strategi/Aktivitet

a. Mäta följsamheten
till av
ledningsgrupp
utvalda rutin,
instruktion,
riktlinje årligen.

Resultat

Ingen rutin har
valts av
förvaltningens
ledningsgrupp.
Rutin vid
försvunnen person
har valts att
repeteras inom
Vård och omsorg
(VoO)
Genomgång av
KOMIN har gjorts
vid introduktion
och APT inom
VoO,

b. Följa upp antal
deltagande i de
utbildningsaktivite
ter, inom hälso–
och sjukvård, som
erbjudits
halvårsvis.
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Inkontinens- och
kost ombud inom
VoO har haft 2
träffar under 2018.
Sjuksköterskor har
deltagit i
utbildningar om:
Sår och mjuk-dels
infektion
Urinvägsinfektion
Hud
Huvudvärk
Bensår
Läkemedel
Cancer, tidiga
tecken och
utredning
Samtliga
enhetschefer och
legitimerade har

Analys

Mål

Strategi/Aktivitet

Resultat
kallats till
genomgång av ny
lag om
utskrivningsklar

Analys

Palliativ
teamutbildning
Halvdagsutbildnin
g i palliativ vård
har erbjudits till
samtliga inom
VoO. Flertalet
legitimerade
deltog.
Rehab Funktionell
sittställning,
manuella
förflyttningar,
förflyttningar i
personlyft. Stroke
Händelse och riskanalys
Mål ledningen
a. Riskanalys
genomförs inför
verksamhetsförändrin
gar.

b. Händelseanalys
genomförs vid
allvarlig händelse.

Mål verksamhet
a. Medarbetare i hälsooch sjukvård samt
vård och omsorg ska
bedöma, identifiera
och rapportera risker i
verksamheten

Riskanalys
a. Ledningsgruppen
initierar riskanalys genomförd inför
semestern 2018.
ex,
bemanningsläge
under
semesterperiod
eller vid
verksamhetsföränd
ring.

Handlingsplan
togs fram
förebyggande
utifrån de risker
som
identifierades.

b. Ledningsgruppen
initierar
händelseanalys vid
allvarligt
tillbud/risk.

Genomförd då pat.
skickades fram
Inte
och åter mellan
sjukhus och säbo. slutrapporterad.

a. Patientsäkerhetsdialog genomförs
årligen vid utvalt
område/enhet.

Genomförd i
Kosta. Visar på
god följsamhet till
rapporterings
skyldighet.
Bedömningar av
risk för
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Risk och
konsekvensanal
ys är viktiga

Mål

Strategi/Aktivitet

b. Mäta upplevelse
av
patientsäkerhetskultur vid samtliga
område/enhet via
enkät, Säkerhet på
min arbetsplats.

Preventivt, förebyggande,
arbetssätt
• minska antal fall
• minska förekomst av
trycksår i grad 2–4

Göra riskbedömning i
Senior Alert enligt rutin.
Antal fall har minskat, se
sid 25.
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Resultat
upprepning och
konsekvens av
uppstådda
händelser /risker
sker i låg
omfattning.
Genomförd vid
samtliga områden
i kommunen.
Svaren anger: hög
vilja att rapportera
avvikelser, man
vet hur, cheferna
beaktar
medarbetares
förslag till
förbättrande
åtgärder.
77% anger att
cheferna aldrig
kompromissar
med säkerheten
för att prioritera
andra uppgifter.
80 % anger att det
finns forum där
avvikelser tas upp
i ”lärande” syfte.

Cirka 70% har
riskbedömts (185
unika individer).
92 % har fått
förebyggande

Analys
moment att
genomföra vid
utredning av
avvikelser och
tillbud. För att
”hitta” rätt
förebyggande
åtgärder som
förhindra
upprepning.

Patientsäkerhet
ska prioriteras
först.

För att uppnå
hög
patientsäkerhet
är det
nödvändigt att
gå igenom och
diskutera
händelser och
risker, som
kunnat uppstå
eller har
uppstått, för att
lära, förebygga
och förhindra
upprepning.

Mål 90%

Mål uppnått.

Mål
•
•

minska förekomst av
undernäring
förbättra munhälsa

Strategi/Aktivitet
Planera, genomföra och
följa upp förebyggande
åtgärder för trycksår, fall
och undernäring enligt
rutin.

Utbilda medarbetare i
bedömning av munhälsan

•

Resultat
åtgärder
planerade.
70 % av
åtgärderna har
utförts.

Mål uppnått
Mål 90%

64 medarbetare
har deltagit.

Mätning av förekomst av
trycksår och fall via
punktprevalens (i samband
med HALT)

Verksamheterna
har deltagit.

Mätning nattfasta

Genomförd vecka
13
vecka 46
Nattfastan ligger
strax över 11
timmar

Förebyggande hembesök
till medborgare >80 år
utan pågående insats enligt
SoL/HSL

Har inte
genomförts

nattfasta understiger
11 timmar i särskilt
boende för äldre

Analys

Mål uppnått

Fortsätta att
erbjuda insatser
som ”nattmål”
förfrukost. Följ
upp.

Ingen analys
gjord, varit med
i plan i flera år,
utan
genomförande.

Inkontinens
a. Patienten ska
erbjudas
inkontinensvård av
hög kvalitet

Vecka 11 mätning, 2018.
Inkontinensmodulen i
Få bedömningar
Senior Alert (SA)används av har registrerats
för bedömning om
i SA.
blåsdysfunktion föreligger.
Ingen utbildning
har startats i länet
a. Sjuksköterskor
2018.
utbildas i
omvårdnad vid
inkontinens.
Inkontinensombud finns inom
Patienten erbjuds
kontinensbefrämja VoO. Samverkan
mellan dessa och
nde omvårdnadsåtgärder (erbjudas förskrivare har
hjälp till toaletten, varit låg.
bäckenbottenträning)
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Utvecklingsomr
åde

Lågt
intresse
från
länets
kommuner.
Kunde inte fylla
planerad
utbildning.
Utvecklingsomr
åde

Mål

Strategi/Aktivitet

b. Patient med
blåsdysfunktion ska
utredas enligt
vårdprogram för
inkontinens.

God vård i livets slut
• Minst 70 % av
dödsfallen ska
registreras i Svenska
Palliativregistret.
• Brytpunktssamtal ska
ha genomförts av
läkare inför minst 98
% av dödsfall som
sker (sjuksköterska
ansvara för att
aktualisera, planera
och förbereda).
•

Under sista veckan i
livet ska 100 % av
patienterna erhållit
smärtskattning med
validerat instrument

•

Minst 90 % av
patienterna ska ha fått
munhälsan bedömd
under sista veckan i
livet,

b. Dokumenterad
anamnes som
stödjer diagnos
inkontinens ska
finnas i
patientjournalen
vid förskrivning
av
inkontinenshjälpm
edel.

Följa nationella riktlinjer
för palliativ vård.

Resultat

Anamnes finns
dokumenterat för
11 % av dem som
har inkontinens
hjälpmedel
förskrivet.

Resultat Palliativa
registret se bilaga
2

a) Genomföra
teamutbildning i
Palliativ vård och
omsorg för nya
medarbetare.

Teamutbildning
har genomförts
vid ett område.

b) Införa rutin för
symtomskattning:
Vad, hur och vem
utför,
dokumenterar,
följer upp.

Utkast till rutin
finns- inte
fastställd, är inte
implementerad.

c) Aktualisera
munvårdsombuds
ansvar för att
sprida kunskap.

Munvårdsombud
finns.
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Analys

Sannolikt
förskrivs
inte
inkontinens
hjälpmedel
slentrianmässigt
utan patienterna
har
känd
underliggande
ohälsa som ger
dem
inkontinens.
För att uppnå en
kvalitetssäker
och
kostnadseffektiv
inkontinensvård
ska
vårdprogrammet
följas.
Förbättringsområden:
Täckningsgrad
Smärtskattning
Munvårdsdömning
Teamutbildingar
behövs.
Plan fanns.
Har prioriterats
bort under 2018
relaterat till brist
på ledare (SSK).
Behövs struktur
för
teamutbildning
återkommande
vår och höst.
Behövs struktur
för vad
uppdraget
innebär

Mål

Strategi/Aktivitet

•

Minst 98 % av
patienterna ska ha fått
ordinerat
injektionsläkemedel
vid behov mot smärta
och ångest under sista
veckan i livet

•

Samtliga, 100 %,
palliativa patienter
ska ha en fast
vårdkontakt

d) Baspersonal deltar
årligen i
munvårdsutbildnin
gar inom ramen
för avtal om
Nödvändig
tandvård.

Resultat

64 medarbetare
har deltagit.

Analys
Vilken typ av
utbildning som
ska genomföras,
behöver
beslutas på
enhetsnivå.

Hemsjukvården
uppskattar att
flertalet patienter
haft fast
vårdkontakt
angiven.

Kan inte mätas
via registret.

Planering av
innehåll gjord av
paramedicin, över
lämnad till VoO.

Mål är inte
uppnått. Plan
och struktur
behövs för vem
och hur ärendet
tas vidare.

God vård rehabilitering
a. Medarbetare i vård
och omsorg utgår
ifrån ett
rehabiliterande
förhållningssätt i
omsorgen/omvårdnad
en om den enskilde.

a. Ta fram
beskrivning av
uppdrag som
rehab-ombud
innefattar i vård
och omsorg

b. Användning och
skötsel av hjälpmedel
(medicintekniska
produkter) sker enligt
instruktion/bruksanvi
sning.

b. Införa
egenkontroll av
rengöring av
hjälpmedel på
särskilt boende

c. Ordinerad träning,
behandling utförs
enligt ordination av
sjukgymnast/fysiotera
peut och
arbetsterapeut.

c. Rapportera
avvikelse vid
utebliven
ordinerad hälsooch
sjukvårdsinsats.
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Checklista finns
kommunicerad.

Inga avvikelse
rapporter har
lämnats.

Ingen
egenkontroll
rapporterad.

Skyldighet att
följa upp
ordination och
rapportera
avvikelse
föreligger.

Mål

Läkemedel
Patienter i hemsjukvården
erhåller en god och säker
läkemedelsbehandling.

Strategi/Aktivitet
Mäta
utförandegrad av
hälso- och
sjukvårdsinsatser
ordinerade av
sjukgymnast och
arbetsterapeut
genom granskning
av signeringslista
för 10 utvalda
patienter

Resultat
Signeringslistor
för ordinerad
träning har
slumpmässigt
granskats. 6 av 8
listor är signerade
korrekt att träning
utförts/eller orsak
att den inte
utförts.

Patienter erbjuds enkel
läkemedelsgenomgång
(Lmg) vid:
inskrivning i hemsjukvård
inflyttning/byte till annan
boendeform t.ex. särskilt
boende.

Resultat enlig v11
mätning (PPM).
Uppskattningsvis
har ungefär 65 % i
åldersgrupperna
erhållit Lmg.

Patienter i hemsjukvård 75
år och äldre med fler än 5
läkemedel, ska erbjudas
läkemedelsgenomgång
årligen.

Patienter i hemsjukvård 75
år och äldre som använder
tre eller fler psykofarmaka
ska erbjudas fördjupad
läkemedelsgenomgång
årligen, Kronobergs
modell
Patienter inom omsorgen
(LSS) och hemsjukvård
oavsett ålder med
ordination på
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Utförandegrad av
övriga 3 patienters
träning varierar
mellan 48%-82%.

Analys
Under större
delen av 2018
har en
fysioterapeut
saknats.

Viktigt att
medarbetare,
som ska utföra
träning, är
informerad om
varför och hur
dem ska
signera. Samt
att avvikelse ska
rapporteras när
träning ej
utförts.

Enkel Lmg: 98 st.
Fördjupad Lmg.
47 st.

Under 2018 har
Fördjupad enligt
Kronbergs modell: bristen på
distriktsläkare
0 st.
medfört att inga
fördjupade
läkemedelsgeno
m-gångar enligt
Kronobergs
modellen har
erbjudits.

Mål

Strategi/Aktivitet
antipsykotiska och/eller
neuroleptika, och/eller
antidepressiva läkemedel
utan samtidig psykiatrisk
diagnos, ska erbjudas
fördjupad
läkemedelsgenomgång
årligen, Kronobergs
modell.
Extern granskning av
farmaceut vid samtliga
hemsjukvårdsenheter
årligen.

Resultat

Granskning av
läkemedelsprocess
en genomförd.
Inleddes med
kvalitetsmöte på
varje
område/enhet där
samtliga
professioner
deltog.
Åtgärdsplaner
med förbättringsförslag finns
överlämnade till
verksamheten för
verkställande.
Förbättringsområd
ena är i huvudsak
att det ska finnas
beslut från läkare
om övertag av den
enskildes
läkemedelshanteri
ng.
Förbättrad
spårbarhet i
läkemedels
processen
(säkerställa vem
som har åtkomst)
Förtydliga
innebörden av
föreskriften som
gäller hantering av
läkemedel vid
delegering.
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Analys

”Digitala
nycklar” är
upphandlade
vilka medför att
kontroll av vem
som öppnat
läkemedelsskåp
kan göras.

Mål

Strategi/Aktivitet

Resultat

Analys
Genomgång av
innebörden i
föreskriften har
getts till
legitimerade
som ansvara för
att delegera
hantering av
läkemedel till
baspersonal.
Behöver
upprepas.

Vårdhygien
100 % följsamhet till
föreskrift om basala
hygienrutiner.

Samtliga särskilda
boenden genomför
hygienobservationer våren
2018.

48 observationer
genomförda.
56 % gör rätt i
samtliga 8 steg.
67 % använder
handsprit före
vårdtagarnära
kontakt.
80 5 använder
plastförkläde
korrekt.
91 % använder
korrekt
arbetsdräkt.

Förslag att
införa
kontinuerlig
utbildning i
vårdhygien i
samband med
introduktion till
baspersonal.

Utbrott av
samhällsförvärvade
infektioner begränsas och
smittspridning förhindras.

Samtliga särskilda
boenden deltar i HALT
mätningen hösten 2018

Genomfört vid
samtliga SÄBO.
Resultat se bilaga
3.

Samtliga medarbetare vid
alla enheter ska genomföra
en (1) självskattning till
basala hygienrutiner under
sommaren 2018 (speglar
vikariernas introduktion
till vårdhygien).

Genomfört
68 medarbetare
lämnade enkät,
Resultat se bilaga
4
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Behövs tillgång
till mer
arbetskläder, de
räcker inte till.

Väsentligt
färre
respondenter än
föregående år
(172).
Förbättringsområde att
använda
handsprit före
och använda
handskar och
plastförkläde i
rätt moment.

Mål

Dokumentation
Dokumentation av hälso- och
sjukvård sker enligt krav i lag
och följer vårdgivarens
riktlinjer, regler och rutin för
dokumentation.

Alla patienter, där
hemsjukvården har övertagit
läkemedelsansvaret, ska ha
vårdplan för samtliga insatser

Strategi/Aktivitet
Rapportera utbrott av
vinterkräksjuka,
säsongsinfluensa till
Vårdhygien.

Resultat
Inget utbrott av
vinterkräksjuka
rapporterat.
Ett utbrott av
säsongs influensa
har rapporterats
från ett SÄBO.

Analys

I samband med anställning
inom vård och omsorg
samt hälso- och sjukvård
fråga alltid, (enligt
vårdhygieniska rutinpersonalenkät), efter
symtom på TBC samt
eventuell exponering för
multiresistenta bakterier,
MRSA

Enkäter har
lämnats enligt
rutin vid hälften
av
serviceområdena
inom ÄO, övriga
ingen uppgift.
Samtliga
nyanställda inom
OF har lämnat
enkät.
Hemsjukvård
ingen uppgift.

Följsamheten
till antagna vård
hygieniska
riktlinjer bör
förbättras

Utsedda medarbetare i
hemsjukvården deltar vid
förvaltningsgrupp VIS
region-kommunsamverkan
om Cambio Cosmic.

Superanvändare
finns och har
deltagit i VIS
förvaltningsgrupps möten.

Klargöra
innehållet i
uppdraget och
avsätta tid för
arbete med
utveckling av
dokumentation.

Granskning av journaler
(10 %).

Flertalet patienter
saknar helt
vårdplan

Lokal VIS arbetsgrupp,
superanvändare, MAS och
medarbetare utvecklar
dokumentationen.

Bemanningsläge
och avsaknad av
operativ chef
har bromsat,
utvecklingsarbet
et i HSV och
uppföljning av
redan beslutade
åtgärder har inte
skett under
2018.
Under december
förbereddes
verksamheten
på att börja ange
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Mål

Trygghet och säkerhet för
den äldre genom
sammanhållen vård och
omsorg
a. Patienten i
hemsjukvård ska
erbjudas rätt
vårdnivå.

b. Kommunikation av
status och
hälsotillstånd
(informationsöverföri
ng) sker enligt
ISBAR1

Strategi/Aktivitet

Resultat

Sjuksköterskans kliniska
bedömning av patienten
görs utifrån standardiserat
beslutsstöd som ligger till
grund för val av vårdnivå.
Mäta antal inkomna
blanketter ”beslutsstöd”
varje tertial.

Enligt uppföljande
samtal med
företrädare från
HSV görs
bedömningar
utifrån
beslutsstödet. Att
avgöra
måluppfyllelse
försvåras av att
mycket få
blanketter är
inkomna.

Skatta användningen av
ISBAR i verksamheten.

1

Inom ÄO
planerades för
repetition av
ISBAR.
Genomfört vid ett
serviceområde.

Analys
åtgärdskoder.
Kod används för
statistisk
beskrivning av
åtgärder i hälsooch sjukvård.
Koder ur
Klassifikation
av vårdåtgärder
(KVÅ) är
obligatoriska att
rapportera in till
Socialstyrelsens
hälsodataregister

I samverkan
med Region
Kronoberg har
påpekats att
ISBAR behöver
repeteras.
Även inom VoO
finns samma
behov.

ISBAR identifikation, Situation, Bakgrund, Analys, Råd är ett kommunikationsverktyg för att säkerställa
informationsöverföringen vid förändringar i hälsotillståndet
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Mål
c. Multisjuka patienter,
inskrivna i
hemsjukvård, erbjuds
hembesök av
sjuksköterska inom
ett dygn från
utskrivning i sluten
vård.

d. Öka antalet
samordnade
individuella planer

Äldre och psykisk hälsa
Övergripande mål för
Kronobergs län: Trygg och
säker vård och omsorg genom
ett effektivt resursutnyttjande
i Kronobergs län.
I Kronobergs län får
invånarna en trygg, effektiv
och säker vård och omsorg
utifrån sina behov.
Lokala mål för
socialförvaltningen Lessebo
kommun 2018: långsiktiga
mål/fokusområden

Strategi/Aktivitet

Resultat

Analys

Sjuksköterska genomför
tidigt hembesök (inom 1
dygn efter utskrivning) hos
multisjuka patient med
hemsjukvård. Mäta antal
patienter under en(valfri)
månad som erhållit tidigt
hembesök.

Enligt uppföljande
samtal med
företrädare från
HSV görs tidiga
hembesök.

Vilket
återspeglas i
statistiken, att få
återinläggning
på sjukhus sker
från Lessebo
kommun.

Mäta antal samordnade
individuella planer (SIP)
för patient över 65 år.

Enligt uppföljning
inom ÄO/OF har
inga SIP
genomförts under
2018.
Behov av ett fåtal
SIP har påkallats
inom HSV men
ingen har
genomförts.

Implementering av
PSYKISK HÄLSA Handlingsplan för Region
Kronoberg och länets
kommuner 2016–2020
samt
Handlingsplan Psykisk
hälsa, socialförvaltningen
Lessebo kommun 2018

Planerna är
kommunicerade
till ledning och
nämnd.

Representanter från
kommunal hälso- och
sjukvård erbjuds att delta i
kommande utbildningar.

Ingen uppföljning
rapporterad.

Inom ÄO
bedömer
ledningen att
brukarna är
delaktiga och har
inflytande i
genomförandet.

Öka brukarens delaktighet
och inflytande i planering och
genomförande av insatser.

Öka antalet
deltagare/aktiviteter i den
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Utvecklingsområde

Utvecklingsområde

Mål
öppna psykiatriska
verksamheten.

Strategi/Aktivitet

Resultat
Ingen uppföljning
rapporterad.

Analys

God vård vid demens
Nationella riktlinjer för vård
och omsorg vid
demenssjukdom ska ligga till
grund i kontakt med personer
med misstanke om eller
diagnostiserad
demenssjukdom

Utveckla arbetssätt och
fastställa demensteamens
uppdrag i kommunen.

Demensteam är
bemannat och
teamets uppdrag
klargjort.

Mål uppnått.

Delta i gemensamma
nätverk för
demensansvariga i
kommuner och primärvård
i länet.

Demens ABCwebbutbildning- ska ingå i
introduktion till nya
medarbetare inom vård
och omsorg.

BPSD – strukturen

22

Ingen uppföljning
rapporterad

Bör se över
organisationen.
Återgå till en
kommunövergripande
demens sjuksköterska med
ansvar för
demensvården.

Ingår i
introduktionsprogr
am inom VoO.
Samtliga
semestervikarier
bedöms ha
genomgått
utbildningen.

Bör ingå vid all
introduktion.
Utvecklingsområde

En medarbetare
har genomgått
grundutbildning i
användningen
under året.
Enligt v 11
mätning fanns 47
personer inskrivna
i hemsjukvård
med diagnos
demens.
Under 2018 har 10
personer bedömts
och registrerats i
BPSD.

Användningen
av BPSD
registret bör
öka.
Samtliga
enheter bör
använda BPSD.
Genom att
tvärprofessionel
la vårdåtgärder
vidtas, minskar
förekomsten
och
allvarlighetsgra
den av BPSD.
Livskvalitén för
personen med
demenssjukdom
ökar.

Meddelande om utskrivningsklar
Antal meddelande om utskrivningsklar 2018
400
350

340
308

313

300

300

257

250
200
150
100
50
0
År 2014

År 2015

ÅR2016

ÅR2017

ÅR2018

Utskrivningsklar per område
Hovmantorp 118 varav 10 från psykiatrin.
Kosta 49
Lessebo 117
Skruv 29
Vårddygnskostnad
Samtliga patienter som bedömts vara utskrivningsklara har beretts vård och omsorg i kommunen.
Ingen kostnad för slutenvård inom Region Kronoberg har debiterats under 2018.
Hemsjukvård
Under 2018 har i genomsnitt 460 patienter varit inskrivna (unika individer).
Avgift för hemsjukvård debiteras per månad. I genomsnitt har 270 patienter per månad debiterats för
hemsjukvård av sjuksköterska under året.
Uppdraget omfattar hälso- och sjukvård samt rehabiliteringsinsatser till medborgare, oavsett ålder och
boendeform i kommunen t.o.m. sjuksköterskas, arbetsterapeuts, sjukgymnast/ fysioterapeuts
kompetensnivå enligt överenskommelsen om hemsjukvård i Kronobergs län.
Demenssjuksköterska
Vid två av fyrahemsjukvårdsområde har det funnits sjuksköterskor med specifik kompetens i
omvårdnad av patient med demenssjukdom. Sjuksköterskorna ingår i ordinarie grundbemanning.
Psykiatrisjuksköterska
Inom kommunal hälso- och sjukvård finns en psykiatrisjuksköterska. Tjänsten har omfattat 100 %
under 2018. Uppdraget omfattar omvårdnadsansvar för patienter som finns inskrivna i hemsjukvård
med samtidig psykisk funktionsnedsättning och/eller personer som har beslut om boendestöd.
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Antal patienter som debiterade för hemsjukvård per månad
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Avvikelser
Totalt har det kommit in 358 avvikelserapporter, exklusive fallrapporterna, under år 2018.
Antal avvikelserapporter
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Typ av avvikelser
• Läkemedel 266
• Medicin teknisk produkt (MTP) 7
• Omsorg/omvårdnad 80
• Trygghetstelefon 3
• Stöld 2
Antalet rapporterade avvikelser avseende läkemedelshantering är något färre under 2018. Av de
avvikelser som rapporteras är det 60 % som avser att patienten blivit utan sitt ordinerade läkemedel.
Cirka 185 personer har hjälp med sin läkemedelshantering flertalet har 3 dos
tillfällen per dygn.
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Antal rapporterade avvikelser läkemedel
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Avvikelserapporter gällande omsorg/omvårdnad avser i de flesta fall (61 %) att insatsen inte blivit
utförd som planerat /ordinerat. Bakomliggande orsak till varför avvikelserna sker ska anges i
avvikelserapporterna. Vid utebliven insats anges att otillräcklig bemanning/resurser är en
bakomliggande orsak i nära 30% av rapporterna. Vid felaktig insats anges stress vara orsaken i 32% av
rapporterna.
Risk och allvarlighetsbedömning har gjorts i 66 % av händelserna.
Antal rapporterade avvikelser omsorg/omvårdnad
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49

Felaktig insats

9

Trygghetslarm ur funktion

Utebliven insats

Avvikelserapporter gällande MTP avser fel på produkt.

Avvikelser externt
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Avvikelser inkomna från Region Kronoberg
Tre rapporter har inkommit gällande brister i informationsöverföring, felaktigt rutin vid remittering till
dietist samt
Avvikelser sända till Region Kronoberg
12 rapporter har lämnats gällande brister i informationsöverföring i samband läkemedelsförskrivning
och ordinationer samt bristande samverkan vid vårdplanering, samt några som gällt transporter hem
från sjukvård.
Avvikelser till Dosapotek
Ett flertal avvikelser gällande leveransproblem (paket lämnas utan kvittens, på fel plats, utebliven
leverans) av dosförpackade läkemedel har skickats till aktuella dosleverantörer.
Anmälan om negativ händelse/tillbud medicinteknisk produkt enligt SOSFS 2008:1
Ingen anmälan gjord.

Fall
Antalet rapporterade fall inom vård och omsorg har minskat. Under året
har 621 fall rapporterats. Rapportering av fallavvikelser sker oavsett om skada uppstår eller inte.
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Personer med fallbeteende relaterat till ohälsa kan falla frekvent, trots att
fallförebyggande åtgärder finns.
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Antal skador
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Antal skador i samband med rapporterade fall har ökat något under året.
Höftfraktur är en allvarlig konsekvens som kan leda till leda till tidigare död.
Antalet höftfrakturer har ökat från 4 (2017) till 7 under 2018. Skador
leder till lidande, ofta till försämrad rörlighet med ökad vårdtyngd och mer
omfattande vårdbehov. I Öppna jämförelser 2017 och 2018 ligger Lessebo
kommun strax under rikets medianvärde för fallskador och höft- och
lårbensfrakturer.
Trycksår
Enligt nationell punktprevalensmätningen, genomförd via Senior Alert i november 2018, har
trycksåren ökat sedan 2017. Prevalensen i särskilt boende (n=58) är 15,5 % (riket 6,7%). I ordinärt
boende (n=114) 7 % (riket 4,7 %). Totalt var det 17 patienter som hade trycksår
Nära 23 % av dem i särskilt boende hade ett BMI <22, som ger en ökad risk för undernäring hos
personer över 70 år samt ökad risk för trycksår.

PPM Senior Alert ordinärt
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Antal trycksår totalt
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Trycksår stadie 2
Trycksår stadie 3
Trycksår stadie 4
PPM Senior Alert särskilt
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Skillnaden är stor jämfört V 11 mätningen av kommunal hälso- och sjukvård våren 2018, se
tabeller nedan
SÄBO v 11 mätning
Antal trycksår totalt
Trycksår stadie 1
Trycksår stadie 2
Trycksår stadie 3
Trycksår stadie 4

2017
2
0
1
0
1

2018
3
1
2
0
0

ORDBO v 11 mätning
Antal trycksår totalt
Trycksår stadie 1
Trycksår stadie 2

2017
5
2
3

2018
5
0
2

Trycksår stadie 3
Trycksår stadie 4

0
0
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Nödvändig tandvård
Inom ramen för avtal om Nödvändig Tandvård vid årsskiftet 2018/2019 fanns 122 personer i Lessebo
kommun som hade intyg om rätt till nödvändig tandvård och som ska erbjudas munhälsobedömning
från Region Kronobergs tandvård.
Av dessa personer med intyg om rätt till nödvändig tandvård har 51 % (n 62) svarat att de önskar
munhälsobedömningen och samtliga har erhållit munhälsobedömning.
I avtalet ingår att tandvården erbjuder utbildning till omsorgspersonalen årligen. Under 2018 har 64
medarbetare (ca.32%) deltagit i utbildningar.

Läkemedel
Flertalet incidenter med mindre svinn och brister i kontrollen av narkotika har skett under året. En
stöld av narkotika från ett av hemsjukvården basförråd har polisanmälts.
Resultat ur Öppna jämförelser visar att användningen av psykofarmaka, antipsykotiska, anti
depressiva samt för äldre olämpliga läkemedel ökat under 2018.
Indikator
Särskilt boende
Ordinärt boende
2017
2018
2017
2018
Tre eller fler psykofarmaka 75
15,3 %
17,5 %
11,7 %
13,9%
och år äldre
Olämpliga läkemedel 75 år och 3,4 %
9,5 %
6,8 %
6,9 %
äldre
Användning av antipsykotiska
3,4 %
17,5 %
3,9 %
6,9 %
läkemedel 75 år äldre
En försiktig analys bör göras då det är en förhållandevis liten grupp patienter, vid vecka 11 mätningen
2017 hade 3 patienter antipsykotiska läkemedel och 2018 hade 6 patienter behandling. Möjligen spelar
låg andel läkemedelsgenomgångar roll för resulatet.
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Klagomål och synpunkter
Under året har de externa klagomålen från patient/närstående ökat, man vänder sig direkt till MAS.
Troligen bl.a. beroende av det nationella klagomålssystemet som infördes vid årets början 2018-01-01.
Vilket medförde att den enskilde inte kan anmäla till IVO i första hand, utan hänvisas att kontakta
vårdgivaren. Klagomålen har handlat om brister i kommunikation och bemötande av patient och
närstående, samt om innehållet i den direkta vården.
Förvaltningens övergripande klagomålsrutin ”Säg vad du tycker” bör uppdateras bl.a. utifrån det som
gäller för hälso- och sjukvård, då det varit ett nästan obefintligt inflöde av klagomål tidigare.
Medarbetarnas roll är viktig för att vidmakthålla den enskildes möjligheter att framföra synpunkter
och klagomål. Att medarbetare lämnar information till närstående om deras rätt och möjlighet att
”klaga” och att samtliga medarbetare i linjen tar emot, dokumenterar och lämnar vidare till
verksamhetsansvarig chef och i förekommande fall till MAS så utredning och återkoppling samt
förbättringsåtgärder kan vidtas.

Händelser och vårdskador
Ingen patient har drabbats allvarligt eller dött till följd av vårdskada.
Vid sammanfattande granskning av rapporterade avvikelser som rör läkemedelshantering ses ofta
brister i informationsöverföring, att signeringslista inte överensstämmer med ordinationsunderlag, att
läkemedel ges utifrån vad som är angivet på signeringslista istället för att utgå från
ordinationshandlingen. Medarbetare tar inte alltid del av dokumentationen och missar då gjorda
förändringar. Det brister generellt i risk- och konsekvensbedömningar av rapporterade avvikelser och
utredningstiden är längre i många fall än vad som rutinen anger och det medför att de som varit
involverade glömt vad som hände och det blir då svårt att ge konkreta förslag till effektiva
förebyggande åtgärder.
Inom hemsjukvården har antalet avvikelser där sjuksköterskor varit direkt involverad ökat. Flera
rapporter avser feldelade läkemedel, att man glömt boka in patienter för ny delning av läkemedel, och
att det brustit i informationsöverföring till delegerad personal. Att ta tid (5 minuter) till reflektion och
eftertanke efter varje utfört besök hos den enskilde, gå igenom att det som var planerat är genomfört,
boka in nytt besök, nästa uppföljning skulle troligen minska händelserna.

Riskanalys
De risk- och konsekvensanalyser som genomfördes inför sommarsemestern resulterade i att strategier
togs fram för de område som bedömdes ha riskvärde över 7 för att kunna förebygga att negativa
händelser och vårdskador skulle uppstå.
• Inför kommande år säkerställ tidigt tillgång till sjuksköterskor och sjukgymnast under hela
sommaren,
• anställa om möjligt medarbetare inom VoO som har formell kompetens, alternativt bedöms
besitta tillräcklig kompetens och språkkunskap för att kunna ta emot delegering,
• anställ annan personal som kan utföra ”servicetjänster” som inköp, tvätt och ”enklare” sociala
insatser som promenad.
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Mål och strategier för kommande år
Under 2019 kommer verksamhetsstödet för informationsöverföring att anpassas till den nya lagen.
Överenskommelsen och rutinerna kommer då förändras ännu en gång.
Under 2018 har delbetänkandet SOU 2018:39 God och Nära vård - En primärvårdsreform
presenterats. Det innehåller en färdplan och målbild för omstruktureringen av svensk hälso- och
sjukvård i syfte att tydliggöra primärvårdens uppdrag, vilken ska vara utgångspunkt för all nära vård,
och kommer att innebära betydande förändringar för den kommunala hälso- och sjukvården.
Krav på KVÅ2 registrering i patientjournalen av insatser som utförs av leg. personal, startade
2019.01.10 möjliggöra uttag av statistik och information om verksamhetens omfattning som kanske
kan förklara differensen mellan antal patienter som debiteras för hemsjukvård och de som de facto har
pågående journal.
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialförvaltningen behöver utvecklas för att
uppfylla och bättre svara upp på kraven i SOSFS 2011:9.
Informationssäkerhetsansvarig planerar för uppdatering av styrdokument inom
informationssäkerhetsområdet för hela kommunen under 2019.

Utifrån dessa resultat för 2018, och med socialnämndens vision samt prioriterade mål till
grund, kommer Patientsäkerhetsplan 2018 att revideras till Patientsäkerhetsplan 2019.
Länsgemensamma regionala handlingsplaner, Äldrestrategin 2018–2025, Psykisk hälsa Handlingsplan för Region Kronoberg och länets kommuner 2016–2020 omfattar patienter i
kommunal hälso- och sjukvård och kommer att beaktas och om möjligt infogas.
Förslag till Patientsäkerhetsplan 2019 återkommer till socialnämnden för beslut.
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En åtgärdskod är en kod som används för statistisk beskrivning av åtgärder i bland annat hälso- och sjukvård.
Koder ur Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ) är obligatoriska att rapportera till Socialstyrelsens
hälsodataregister
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