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Sammanfattning 
 

Året som gått har bland annat präglats av förändringar i förvaltningsledning, förarbetet för 

införandet av rätt till heltid samt stora ekonomiska utmaningar. Dessa har tagit fokus från 

utvecklingsfrågor generellt i verksamheten. Organiseringen av hälso- och 

sjukvårdsverksamheten bedöms vara i stort behov av förändring för en mer sammanhållen 

verksamhet.  

 

Den grundläggande rapporteringen av negativa händelser i hälso- och sjukvården har fungerat 

väl. Händelseanalyser har genomförts på de mest allvarliga avvikelserna. En arbetsgrupp 

arbetar kontinuerlig med att förbättra avvikelsesystemet för att underlätta rapporteringen för 

medarbetarna. 

  

Det krävs ett förbättringsarbete med att bedöma avvikelserna i tid samt att återkoppla de 

åtgärder som redovisas i utredningarna inte bara i respektive enhet utan som ett lärande i hela 

organisationen. Kvalitetsrådet var tidigare ett forum för diskussion kring förbättringsåtgärder 

och lärande utifrån avvikelser bl.a. Se Kvalitetsberättelsen. 

 

Den enskilda patienten tillförsäkras en god och säker vård bland annat genom de avtal för 

läkarmedverkan som upprättats med varje vårdcentral. Tvärprofessionella 

läkemedelsgenomgångar görs i samverkan. Kvalitetsgranskning av vår läkemedelshantering 

utförs regelbundet av en utomstående farmaceut.  

 

SIP(Samordnad Individuell Plan) görs i mindre omfattning men kommer att öka i och med 

arbetssättet i det nya hälso- och sjukvårdsavtalet. 

Arbetet i kvalitetsregistren går långsamt framåt eller har avstannat, se Kvalitetsberättelsen.  

 

Samverkan med Patientnämnden, IVO(Inspektionen för Vård och Omsorg), Smittskydd 

Skåne, primärvården, slutenvården och ASiH (Avancerad Sjukvård i Hemmet) sker 

regelbundet och i olika samverkansformer. 
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Övergripande mål och strategier 
Den kommunala hälso- och sjukvården omfattar hälso- och sjukvård, rehabilitering, 

habilitering och hjälpmedelsansvar. Hälso- och sjukvårdshandboken innehåller 

kommunövergripande rutiner. Rutinerna utgår ifrån de regelverk som styr verksamheten. 

Handboken ska vara en del i vardagsarbetet där personal på ett enkelt sätt kan hitta svar på 

sina frågor, vilket möjliggör en hög kvalitet och säkerhet.  

Hälso- och sjukvården har följande ledstjärnor: 

 Verksamheten skall organiseras och bemannas med utgångspunkt från patienternas 

och medborgarnas behov. 

 Verksamheten skall präglas av ett välfungerande teamarbete. 

 Patientsäkerheten skall ha högsta prioritet. 

 Kompetensförsörjning skall utgöra en viktig strategisk fråga. 

 Verksamheten skall präglas av god ekonomisk hushållning. 

 

I Omsorgsnämndens Styrkort för 2016 finns målet en trygg och säker hälso- och sjukvård 

under medborgarsperspektivet. Indikatorerna är antalet gjorda smärtskattningar i 

Palliativregistret samt antalet fall som leder till läkarkontakt. 

 

Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet 
Roller och ansvarsfördelning för planering, ledning och egenkontroll av 

patientsäkerhetsarbetet på olika nivåer beskrivs i Ledningssystemet. 

Verksamhetschefen ska svara för att verksamheten tillgodoser hög patientsäkerhet och god 

kvalitet av vården samt främjar kostnadseffektivitet. Verksamhetscheferna för Östra, Västra, 

Centrala området och Stöd- och Serviceenheten samt MAS och MAR bildar tillsammans 

Styrgrupp för hälso- och sjukvårdsfrågor.  

Enhetschefer för legitimerad personal ansvarar för att verkställa och utveckla hälso– och 

sjukvården. 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) ansvarar för att patienter får en säker och 

ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet i den verksamhet som en kommun 

bedriver. Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) fullgör uppgifter som rör 

verksamhetsområdet rehabilitering. 

 

Smittskydd Skåne har ett kommunalt vårdhygienteam. Teamet ska kunna vara kommunerna 

behjälpliga i vårdhygienfrågor och består av 4 hygiensjuksköterskor, vilka verkar i Skånes 

alla 33 kommuner. 

http://www.kristianstad.se/sv/Kristianstads-kommun/Vard-Omsorg/LedningsystemMedarbetare/Ledningssystem/
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Patientnämnden förmedlar klagomål och synpunkter från patienter och anhöriga. 

  

Struktur för uppföljning/utvärdering och egenkontroll 

Smittskydd 
MAS följer upp smittspridning genom löpande inrapportering från verksamheterna enligt 

rutin. Verksamhetschefer och förvaltningsledning får rapport när det har betydelse för 

planering av vården. MAS ansvar även för kontakten med Smittskydd Skåne. 

Dokumentation 
Strukturerad journalgranskning genom att MAS/MAR granskat utifrån en mall i samband med 

den årliga verksamhetsuppföljningen som gjordes på vård- och omsorgsboende. Resultaten 

analyseras av MAS och MAR och formuleras i tjänsteutlåtande som delges 

förvaltningschefen.  

Kvalitetsregister 
Omsorgsförvaltningen registrerar uppgifter i tre olika nationella kvalitetsregister: Senior 

Alert, Palliativregistret och BPSD (Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens). 

Omsorgsförvaltningen arbetar för att öka registreringarna och har satt upp mål som i stort 

bygger på de mål som finns regionalt i Skåne via Plattformen för evidensbaserad praktik. På 

kommunnivå kan antalet registreringar följas i Kvalitetsportalen 

I alla sammanhang är det viktigt att framföra att det inte är registreringarna i sig som är 

viktiga utan att varje registrering innebär en kvalitetssäkring, dvs. att den enskildes behov och 

risker bedöms på ett evidensbaserat sätt. Statistiken är en temperaturmätning på hur vi arbetar 

med kvalitetsfrågor för kunderna på ett evidensbaserat sätt i förvaltningen. 

Läkemedelshantering 
Kontroll av läkemedelshanteringen i kommunala läkemedelsförråden, som bekostas av 

regionen, genomförs årligen genom en webbaserad enkät från Apoteket. Resultatet 

återkopplas av MAS:en på träffar med de basförrådsansvariga. Rutinerna för förråden 

uppdateras regelbundet. 

Kvalitetsgranskningar utförs årligen av farmaceut. Efter varje granskning skrivs en 

åtgärdsplan, med förbättringsförslag, vilken följs upp nästkommande granskning.   MAS:en 

ändrar sedan vid behov rutinerna i samarbete med en referensgrupp för 

läkemedelshanteringen. 

Avvikelser 

http://www.kvalitetsportal.se/SkapaRapport.aspx
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Avvikelser gällande hälso- och sjukvården rapporteras löpande i ett verksamhetssystem. 

Resultatet sammanställs i Patientsäkerhetsberättelsen och kommuniceras på analysdagarna 

som hålls en gång per år 

Hur patientsäkerhetsarbete har bedrivits samt vilka 
åtgärder som genomförts för ökad patientsäkerhet 

Organisation och bemanning 
MAR-forum för arbetsterapeuter, sjukgymnaster och logopeder anordnas fyra gånger per år, 

två gånger på våren och två gånger på hösten. 

MAS-forum för sjuksköterskor anordnas två gånger per år. 

ReHabforum för re/habiliterings- och hjälpmedelsfrågor genomförs en gång i månaden. 

Professionsmöte för arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter genomförs två gånger 

per termin. 

Stöd och Service har idag sjukgymnaster, arbetsterapeuter, sjuksköterskor, 

specialistsjuksköterskor samt logoped anställd för att kunna möte de behov som finns i 

organisationen.  

 

Teamarbete 

Stöd och service har ett väl fungerande teamarbete som främst bygger på en samlokalisering 

där samtliga professioner har samma geografiska utgångspunkt. I det dagliga arbetet görs 

teambedömningar där två eller flera professioner representeras.  

 

Inom äldreomsorgen finns det svårigheter att få ett välfungerande teamarbete eftersom alla 

professioner inte har samma möjligheter att delta på verkställighetsmötena. Dels är den 

legitimerade personalen inom rehabilitering mindre till antalet dels har det funnits vakanser 

bland sjuksköterskorna och deras enhetschefer under hela året. 

Patientsäkerhetsarbetet 

Avvikelser inom Stöd- och service, finns som en punkt på professionsträffar i syfte att skapa 

ett lärande och på sikt höja patientsäkerheten. I äldreomsorgen visar 

verksamhetsuppföljningarna att det saknas en genomgående rutin för att återkoppla resultatet 

av avvikelseutredningarna till medarbetarna. 

Delegeringar  

En inventering av hur och vilka delegeringar som görs har genomförts inför starten av Rätten 

till heltid. 
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Dokumentation 

MAS och MAR har sammanställt en rapport efter verksamhetsuppföljningarna angående 

dokumentationen i patientjournaler. Rapporten har delgivits till förvaltningschefen. 

Behörigheter 

I samband med införandet av Rätten till heltid har en behovs- och riskanalys påbörjats 

gällande behörigheter för tillgång till patientjournaler.  

Smitta 

Smittskydd Skåne har initierat smittspårningar av MRSA (Meticillinresistenta Staphylococcus 

aureus). Ett av fallen krävde en omfattande journalgranskning. Regelbundna möten hölls med 

berörda arbetsplatser och chefer under smittspårningstiden. MAS var sammanhållande i dessa 

ärenden. Återkoppling har skett till förvaltningsledningen och presidiet löpande. 

Läkemedelsgenomgångar  

Patient, läkare, apotekare, sjuksköterska och omvårdnadspersonal som känner patienten 

genomförde så kallade tvärprofessionella läkemedelsgenomgångar.  

Förebyggande underhåll 
Internkontroll av blodsockermätare görs en gång i veckan, extern kontroll en gång per kvartal. 

Beslut har tagits av Omsorgsnämnden att införa förebyggande underhåll av rollatorer med 

start 2017. 

Förebyggande underhåll av personlyftar och tippbrädor genomförs årligen. 

Förebyggande underhåll görs även på rullstolar och antidecubitusmadrasser. 

 

Kompetensförsörjning  

Kompetensutveckling  

För kommande år inventeras behoven i dialog med de olika professionerna. När väl behoven 

är identifierade läggs en utbildningsplan i början av året. 

Rutin har utarbetats för Att förebygga, upptäcka och behandla risk för undernäring. 

Utbildningar för all omvårdnadspersonal har påbörjats av dietisten. 

Rutin har utarbetats för Munhälsa och tandvård. Ambitionsnivån är att alla personal ska gå 

utbildning, minst en gång vartannat år. 

Utbildning diabetesomvårdnad och läkemedel 

I maj 2016 startade uppföljningsutbildningarna via webbutbildning.  

 

God ekonomisk hushållning 
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I bokslut redovisar hälso- och sjukvårdsverksamheten ett överskott för 2016. Överskottet 

beror främst på svårigheten att rekrytera legitimerad personal och chefer inom verksamheten.  

Samverkan för att förebygga vårdskador  

Samordnad vårdplanering och Samordnad individuell plan 

Systemet för Samordnad vårdplanering (SVPL) och samordnad individuell plan (SIP) 

underlättar informationsöverföringen mellan vårdgivarna och stärker därmed 

patientsäkerheten. 

Läkarmedverkan   

Omsorgsförvaltningen i Kristianstads kommun har tecknat ett övergripande avtal med de 

offentliga vårdcentralerna om läkarmedverkan för råd, stöd och fortbildning.   

Verksamhetscheferna tecknar i sin tur lokala överenskommelser angående läkartider på vård – 

och omsorgsboende, kontaktvägar samt om läkemedelsgenomgångar. 

Hälso- och sjukvårdsavtalet 2016-2020 
I Hälso- och sjukvårdsavtalet regleras en grundöverenskommelse och en utvecklingsdel om 

hur Region Skåne och kommunerna tillsammans ska bygga upp en hemsjukvård med bättre 

tillgänglighet och ett tryggare, mer sömlöst omhändertagande för patienten.  

 

Riskanalys 
 

På individnivå utförs idag strukturerade riskanalyser för kunderna inom flera områden, t ex 

vid förskrivning av hjälpmedel, bedömning av rehabiliteringsbehov, riskbedömningar i Senior 

Alert m.m. 

”Rutin för riskanalys” utifrån SOSFS 2011:9 är inte implementerad i förvaltningen. Under 

2016 har arbetet med riskanalyser avstannat och arbetssättet är inte förankrat i 

verksamheterna. Enhetschefer och verksamhetschefer har inte fått utbildning i IT-stödet. 

Några riskanalyser på övergripande nivå är genomförda exempelvis Hemgångsstöd, 

pilotprojekt Rätten till heltid, uppstart av korttidsboende, Individens behov i centrum, Lindåsa 

samt sjuksköterskornas kvällsorganisation. Riskanalyser när det sker förändringar i 

verksamheterna, gällande arbetsmiljöfrågor, utförs alltid enligt särskild rutin. 

 

Hälso- och sjukvårdspersonalens 

rapporteringsskyldighet 

Hälso– och sjukvårdspersonalen rapporterar risker för vårdskador enligt upprättad rutin. 

Händelserna utreds av enhetscheferna i samarbete med de professioner som behövs. 

http://www.kristianstad.se/sv/Kristianstads-kommun/Vard-Omsorg/LedningsystemMedarbetare/Ledningssystem/ForbattringsarbeteSynpunkterOchKlagomal/Riskanalys/


  9 

MAS/MAR bedömer om det behöver göras en mer omfattande händelseanalys. 

Sammanställningen av årets avvikelser görs till Patientsäkerhetsberättelsen och de årliga 

analysdagarna. 

Hantering av klagomål och synpunkter 

I Kristianstads kommun finns sedan maj 2013 ett digitalt synpunktssystem som heter 

Synpunkten där medborgare kan lämna beröm, klagomål och förslag. Enligt rutinen finns ett 

löfte om att den som lämnar en synpunkt ska få svar inom fyra veckor. Det redovisas även på 

Kristianstads kommuns hemsida vilka åtgärder som är vidtagna för varje synpunkt. 

Rutinen för synpunkthantering säkrar att synpunkter hanteras på individ- och enhetsnivå.  

Det är Medborgarcenter som är ansvarig att ta emot, fördela och publicera synpunkter.  

Synpunkterna och åtgärder publiceras på www.kristianstad.se.  

Klagomål och synpunkter från Patientnämnden eller IVO diarieförs som en inkommande 

handling och skickas därigenom till handläggare av ärendet. Handläggare kan vara 

verksamhetschef och/eller MAS/MAR som utreder ärendet. 

Efter en händelseanalys sker återkoppling till berörd arbetsplats. 

Samverkan med patienter och närstående    
Enligt patientsäkerhetslagen ska patienter och deras närstående bjudas in till vårdens arbete 

med att förbättra patientsäkerheten. Verksamheten har idag inte någon övergripande strategi 

för denna samverkan utan det sker främst vid vårdplaneringar, vid hantering av inkomna 

synpunkter och avvikelser, Samordnade Individuella Planer (SIP) och vid kontinuerliga möten 

i det dagliga vårdarbetet.  

Resultat 
 
Smittskydd 
Smittspårning har gjorts i tre ärenden med MRSA. 200 journaler fick granskas för att 

lokalisera var patienterna befann sig. 

Smittrapportering som inkommit från verksamheterna: 

De vanligaste smittorna redovisas här: 

ESBL(Extended Spectrum Beta-Lactamase): 5 patienter i vobo. 

MRSA: 4 patienter varav en i ordinärt boende. 

Hepatit C: två patienter. 

Kvalitetsregister 

http://www.kristianstad.se/sv/Politik-och-paverkan/Synpunkter-och-klagomal/Lamna-synpunkt/
http://www.kristianstad.se/
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Se resultat i Kvalitetsberättelsen.   

Läkemedelshantering 
Tvärprofessionella läkemedelsgenomgångar: 

302 st. läkemedelsgenomgångar är genomförda på vård- och omsorgsboendena av de sju 

offentliga vårdcentralerna. Inom hemsjukvården i ordinärt boende är det fem vårdcentraler 

som totalt genomfört 29 st. tvärprofessionella läkemedelsgenomgångar. 

 

Kvalitetsgranskning av läkemedelshanteringen: 

Kvalitetsgranskning av farmaceut har gjorts på 12 boenden och tre hemsjukvårdsområden i 

egen regi samt 4 boenden i extern regi. 

 

Egenkontroller 

Dokumentation 

40 journaler är granskade av MAS och MAR. 

Antal slutförda åtkomstkontroller i Procapita:  

 

Verksamhetscheferna ansvarar för att göra en beställning i månaden på 10 % av all personal 

för att på så sätt uppfylla kravet på att all personal med åtkomst till Procapita ska kontrolleras 

en gång per år. Under första halvan av året fungerade inte systemet för beställningar av 

åtkomstkontrollerna. 

 

NPÖ 
Antal slagningar i NPÖ (Nationella Patientöversikten) har ökat från 279 st. 2015 till 2366 st. 

2016. 

SIP- antal genomförda 2016 per offentliga vårdcentraler 

Degeberga 2 

Näsby 4 

Tollarp 4 

Vilan 3 

Vä 4 

Åhus 14 
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Östermalm 42 

Summa 73 

Riskanalyser 
4 kända riskanalyser är genomförda. 

Avvikelser HSL 
 

 

 Interna avvikelser 

816 st. avvikelser HSL har rapporterats i ordinärt boende. I Vård och omsorgsboenden är 

siffran 1415 st. och i bostad enligt LSS och daglig verksamhet 259 st. Statistiken är snarlik 

jämfört med 2015.  
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 Avvikelser som lett till Lex Maria: 3 st. 

 

 Avvikelser där enbart händelseanalyser genomförts: 3st 

 

 

 

Läkemedelsavvikelser 

De allra flesta avvikelserna gäller fortfarande läkemedelshantering, 1890 av totalt 2537 

st. avvikelser. Av de som gäller läkemedel är det 906 där ordinerad dos inte är given 

samt 313 där delar av dos inte är given. 

 

 

Avvikelser över vårdgivargränserna: 

De vanligaste avvikelserna är olika sorters information som fattas i övergången från 

slutenvården till kommunen. 
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Klagomål/synpunkter 

Klagomål via uppdragsprocessen(Medborgarcentret) 

Under 2016 inkom totalt 171 (191, 2015) synpunkter till Omsorgsförvaltningen. Endast 1 

synpunkt i form av beröm gällande hälso- och sjukvården har inkommit. Förra året var det 1 

klagomål men däremot 18 beröm, då främst på rehabiliteringspersonalens insatser. 

Klagomål till IVO 
Inga för 2016. 
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Klagomål till Patientnämnden 

4 klagomål/synpunkter har under 2016 anmälts till Patientnämnden rörande vård- och 

behandling (1) samt kommunikation (3). 

Kompetensförsörjning 

26 utbildningstillfällen har genomförts för omvårdnadspersonal i rutinen för Att förebygga, 

upptäcka och behandla risk för undernäring. 

 

367 omvårdnadspersonal är utbildade av Oral Care i munhälsa och tandvård. 

 

Den legitimerade personalen kompetensutveckling är inte redovisad. 

 

Sammanställning och analys 

Klagomål och synpunkter 

Det är ett litet antal klagomål och synpunkter som inkommer på hälso- och sjukvården i 

kommunen. Att det är så kan bero på att personalen gör patienterna delaktiga i sin vård. Det 

finns dock en möjlighet att det också kan bero på att den legitimerade personalen inte aktivt 

informerar om möjligheten att lämna synpunkter till kunden.   

Avvikelser HSL 
2015 infördes Flexite som system för att hantera alla olika lagrums avvikelser. Införandet av 

ett nytt system har medfört vissa brister i avvikelserapporteringen. Legitimerad personal har 

inte haft tillgång till utredningsdelen i systemet vilket innebär att de inte får kännedom om 

avvikelser och därigenom inte heller är delaktiga i utredningsarbetet. En annan brist är att 

fallrapporteringen inte fungerat tillfredsställande. En förenkling av fallrapporteringen har 

genomförts genom att de rapporteras i ett eget flöde. All legitimerad personal kommer att få 

utbildning i avvikelsehantering och blir delaktiga i utredningsdelen i början av 2017. 

 

Arbetsgruppen för avvikelser har gjort en analys som visar att en stor del av avvikelserna inte 

bedöms inom de fem dagarna som finns beslutade. Hög omsättning bland enhetschefer bidrar  

till att gamla avvikelser inte är utredda och klara, när ny enhetschefen tillträder. Flera 

enhetschefer har tidvis ansvar för mer än enhet och det ger mindre utrymme för att arbeta med 

avvikelserna. Ett förbättringsarbete avseende att bedöma avvikelserna i tid samt att återkoppla 

de åtgärder som redovisas i utredningarna inte bara i respektive enhet utan som ett lärande i 

hela organisationen har startats upp. 

Interna avvikelser  

De allra flesta avvikelserna gäller fortfarande läkemedelshantering. Av dem är den 

övervägande delen där ordinerad dos eller delar av dos inte är given. 
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Verksamhetsutvecklingsenheten har övervägt att förvaltningen ska införa digitala 

signeringslistor för att minska glömd dos. Ett företag har haft genomgång av sitt digitala 

system men vi beslutade att invänta Tietos nya version som troligen lanseras 2018.  

Antal avvikelser inom re/habiliterings- och hjälpmedelsområdet är också ett 

förbättringsområde då det inte är självklart att vårdpersonal avvikelserapporterar en missad 

insats gällande ordinerad rehabilitering/träning.  

De tre anmälda Lex Mariorna klassificerades som en risk för allvarig vårdskada. 

Åtgärdsplaner har upprättats vilket bl.a. fått till följd att förebyggande underhåll på rollatorer 

budgeterats för 2017. 

Två av de övriga händelseanalyserna visar på risker med att sjuksköterskorna inte har 

förutsättningar att varken kunna läsa eller skriva i patientjournalen i samband med att de utför 

insatser i ordinärt boende. Detta resulterade vid mer än ett tillfälle i att en injektion gavs två 

gånger samma dag, där ordinationen var en gång per dag. Möjligheter till mobil 

dokumentation krävs för att den legitimerade personalen ska kunna fullgöra sin 

dokumentationsskyldighet och för att minska risken för vårdskador. 

 

Avvikelser över vårdgivargränser  
Merparten av dessa gäller slutenvården. De vanligaste avvikelserna är att 

utskrivningsmeddelande saknas och att medicinsk epikris inte medföljer enligt rutin. Fel i 

läkemedelsordinationerna är också vanliga. Ett avvikelseråd har startats upp med kommun 

och slutenvårdsrepresentanter från Centralsjukhuset Kristianstad för att förbättra samarbetet 

och minska riskerna för vårdskador. Avvikelser tas också upp som en punkt på 

MAS/Chefsläkarmötena. 

Kvalitetsregister 

Under flera år har omsorgsförvaltningen arbetat med att införa de nationellt rekommenderade 

kvalitetsregistren Senior Alert, Palliativregistret och BPSD (Beteendemässiga och Psykiska 

Symtom vid Demens). Genom att aktivt använda registren nås flera syften, på individnivå 

såväl som på förvaltningsövergripande nivå. Det finns en plan för fortsatt implementering av 

kvalitetsregistren så att användandet ska bli en naturlig del i vardagen för personalen.  

 

Basala hygien- och klädrutiner 
PPM(Punkt prevalens mätning)är inte gjord under 2016 utan har istället följts upp på vård- 

och omsorgsboende genom gruppintervjuer av enhetschefer. Resultatet där visade att 

följsamheten till rutinen inte är tillfredsställande. PPM mätning planeras under 2017. 

Hemtjänsten och legitimerad hälso– och sjukvårdspersonal har inte arbetskläder i sådan 

omfattning att de kan bytas dagligen.  

Övergripande mål och strategier för 2017 



  16 

Systematiskt förbättringsarbete 

- Följa upp så verksamheterna använder Palliativregistret, Senior Alert och BPSD och 

att resultat återkopplas ut i verksamheter för att identifiera förbättringsområde.  

- Implementera de åtgärder som har hög fallförebyggande evidens såsom träning av 

balans, koordination och styrka.  

- PPM mätning av följsamheten till de basala hygien- och klädrutinerna i hela 

förvaltningen, v 12-13. 

Dokumentation HSL 

- Den legitimerade personalen ska kunna dokumentera i datorer direkt ute hos patienten. 

- Den legitimerade personalen ska utbildas och få handledning i hälso- och 

sjukvårdsdokumentation. 

Teamarbetet 

- Stärka den legitimerade personalens möjligheter att delta på verkställighetsmöten. 

 

Patientsäkerheten 

- Öka medvetenheten i hela förvaltningen om syftet med avvikelsearbetet-

patientsäkerhetsarbetet.  

- Öka antalet bedömda avvikelser innan de förfaller. 

- Göra analys och åtgärdsförslag för att minska läkemedelsavvikelserna. 

- Ökat samarbete mellan professionerna i avvikelsearbetet. 

- Läkarmedverkan för fortbildning utvecklas i samverkan med primärvården kring det 

nya hälso- och sjukvårdsavtalet.  

- Rutiner för åtkomstkontroller följas p.g.a. Rätten till heltid. 

- Introduktion i riskanalys för enhetschefer och verksamhetschefer samt utbildning i IT-

stödet. 

Samverkan med patienter och anhöriga 

- Ökad samverkan med patienter och anhöriga.   


