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Sammanfattning 
 

I syfte att uppnå uppsatta mål för Omsorgsförvaltningen för 2018 
har det vidtagits olika strategiska åtgärder, bedrivits samverkan 
samt förändring av arbetssätt. Verksamheten har påbörjat arbete 
med att ta fram flöde för strukturerad sammanställning och analys 
av avvikelser i syfte att kvalitetssäkra verksamheten. Flöde för av-
vikelser från och till externa vårdgivare har färdigställts. En organi-
sationsförändring i funktionsrör har genomförts i syfte att samla 
hälso- och sjukvårdsorganisation, HSV, för att säkerställa god kvali-
tet av hälso- och sjukvård.  Hemgångsstödsteamet som jobbar 
gentemot patienter som skrivs ut från slutenvården är fullt utbyggt 
och har uppnått sina mål. Samverkan med externa vårdgivare uti-
från målen i Hälso- och sjukvårdsavtalet har fortsatt. Ett förslag till 
överenskommelsen om mobilt vårdteam har tagits fram och en 
kartläggning av områden hjälpmedel och rehabilitering har genom-
förts.  Legitimerad personal har påbörjat mobil dokumentation. 
Förberedelser för Kommunövergripande hjälpmedelsförråd med 
tillhörande buffertförråd har genomförts under 2018 och returstat-
ion kommer att startas upp under våren 2019. Minskad lagerhåll-
ning, effektivare hjälpmedelshantering, budgetföljsamhet samt stöd 
och avlastning för legitimerad personal är förväntade effekter av 
denna förändring.   

 

Arbete med registreringar i kvalitetsregistren Senior alert, Svenska 
Palliativregistret och BPSD (Beteendemässiga och psykiska symtom 
vid demens) har fortskridit under 2018.  I Senior alert har det skett 
en ökning av antalet riskbedömda personer inom Vård- och om-
sorgsboende samt en minskning av antalet riskbedömda personer 
inom hemsjukvården. Utifrån resultat i Svenska Palliativregistret 
har Omsorgsförvaltningen kunnat identifiera Smärtskattning under 
sista levnadsveckan, Dokumenterad munhälsobedömning, Dokumen-
terad symtomskattning samt Dokumenterat brytpunktsamtal som 
klara förbättringsområden och utifrån resultat från PPM i hygien- 
och klädregler (punktprevalensmätning) har det kunnat påvisas en 
ökning med 12 % av andel personal som hanterade hygien- och 
klädregler korrekt i samtliga steg i jämförelse med 2017.  PPM 
trycksår har visat att andel bedömda personer med trycksår i stort 
är oförändrat jämfört med 2017. 

 
Under 2018 har det vidtagits åtgärder i syfte att säkerställa perso-
nalens kompetens. En vårdutvecklare, stödfunktion till verksam-
heten inom dokumentation har anställts och en plan för det fort-
satta arbetet med kvalitetssäkring av journalföring har tagits fram.  
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Inom område kompetens- och personalförsörjning har det skapats 
möjlighet för undersköterskor att läsa vidare till sjuksköterska, fy-
sioterapeut eller arbetsterapeut.  Det har även genomförts olika ut-
bildningar som t.ex. inom demens, psykiatri och palliativ vård. 
Hälso-och sjukvårdsorganisationen har anställt undersköterskor 
och rehab assistenter som en led i kvalitetssäkring av hälso- och 
sjukvård. Denna insats är även en del i karriärmöjligheter inom or-
ganisationen. 

 

I Syfte att vidareutveckla patientsäkerhetsarbete har Omsorgsför-
valtningen enats om återkommande egenkontroller och uppfölj-
ningar inom hälso- och sjukvård, Årshjulet HSV. Under 2019 kom-
mer Omsorgsförvaltningen att fortsätta jobba med det systematiska 
patientsäkerhetsarbetet i stöd av avvikelser samt påbörja arbete 
med att säkerställa delegeringar för arbetsterapeuter och fysiote-
rapeuter/ sjukgymnaster.  Följsamheten till rutin för Samverkan 
vid utskrivning från slutenvård (SVU) samt med överenskommelse 
om teambaserade vårdformer för mest sjuka utifrån Hälso-och 
sjukvårdsavtalet (HSV avtalet) kommer också att genomsyra arbete 
under det kommande året. Omsorgsförvaltningen kommer även att 
arbeta med utvecklingsområde rehab/hjälpmedel deluppdrag två i 
HSV- avtalet vilket innebär framtagande av kommunövergripande 
riktlinjer för kommunal rehabilitering och hjälpmedelsverksamhet.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

   

 
 

5 

 

STRUKTUR  
 

Övergripande mål och strategier 

SFS 2010:659,3 kap. 1 § och SOSFS 2011:9, 3 kap.   

 

Övergripande mål och strategier för 2018  
 
Avvikelser  

 Se över strukturen för patientsäkerhetsarbetet i stöd av av-
vikelser. 

 

Strukturerad sammanställning och analys av avvikelser ska 
ske i större utsträckning för att kunna se mönster eller tren-
der. Vid analys av avvikelser för 2017 framkom det att en del 
avvikelser gällande hälso- och sjukvård ej var öppnade av 
ansvarig enhetschef och en del var ej fullt utredda. Således 
bedömdes det att det fanns ett behov av att se över struktur 
för patientsäkerhetsarbetet. Samma trend ses utifrån analys 
av kvalitetsarbete i stöd av avvikelser under år 2018.  

 
Samverkan  

 Samarbete internt kring organisationsförändringen i funkt-
ionsrör.  

 

Hälso- och sjukvård en stödfunktion till olika verksamhets-
område/funktionsrör. Behov av integrering av Hälso- och 
sjukvård i de olika funktionsrören såsom Hemtjänst, Funkt-
ionsstöd. Detta för att öka patientsäkerhet.  

 

 Samverkan externt på alla nivåer kring målen i Hälso- och 
sjukvårds-avtalet.  
 
Uppstart av Hemgångsstödsteam för att skapa möjlighet att 
svara upp mot kraven om snabbare process i samband med 
Lagen om Samverkan vid Utskrivning (SVU) som trädde i 
kraft 180101 men även för att kunna möta ett växande be-
hov av trygghet och kontinuitet vid en del hemgångar från 
sjukhus. 
 
Ett pågående arbete med bl.a. uppdrag Mobilt vårdteam 
samt deluppdrag inom området rehabilitering och hjälpme-
del. 
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Arbetssätt  

 Legitimerad personal ska dokumentera mobilt: 

 

Utifrån två perspektiv dels att öka möjlighet för patient och 
närstående till ökad delaktighet men även utifrån arbets-
miljö d v s att kunna effektivisera arbetet och genom direkt 
dokumentation minska risk för tolkning/ fel/ avsaknad av 
dokumentation. 

 

 Minska behoven av läkemedelsdelegeringar genom att se 
över arbets-sätten i alla verksamheter.  

 
 
Systematiskt förbättringsarbete  

 Kvalitetsregistren Senior alert, Palliativregistret och BPSD 
ska användas fullt ut enligt implementeringsplan.  

 

 Delta i PPM i hygien- och klädregler samt trycksår.  

 
 
Kompetens  

 Säkerställa att journaler förs i tillräcklig omfattning och med 
kvalitet, genom utbildningsinsatser och handledning fortlö-
pande. Detta utifrån lagstadgade krav behov som identifie-
rats i samband med utredningar och spontona kvalitets-
granskningar av legitimerades journalföring.   

  

 Kompetens- och personalförsörjning av legitimerad perso-
nal för att möta behovet i HS avtalet samt att bli en attraktiv 
arbetsgivare. 

 

 

Organisation och ansvar 

SFS 2010:659,3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1 

 

Omsorgsnämnden 

Omsorgsnämnden ska inom sitt område se till att verksamheten 
bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har be-
stämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Omsorgs-
nämnden ansvarar för ledning, styrning och uppföljning av hälso-
och sjukvård (HSL) och socialtjänsten och för att inrätta ett led-
ningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet. Detta innebär till 
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exempel att Omsorgsnämnden ska; 

 fastställa mål för kvalitetsarbetet, samt följa upp och utvär-
dera dessa mål, 

 se till att verksamheten ges resurser så att förutsättning 
finns för måluppfyllelse i alla de mål som finns för verksam-
heten, 

 utse verksamhetschefer för HSL och fastställa deras skyldig-
heter och befogenheter samt säkerställa samverkansformer 
mellan medicinskt ansvarig sjuksköterska, medicinskt an-
svarig för rehabilitering och verksamhetschefer för HSL.  

 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS 

Legitimerad sjuksköterska med ansvar för att patienterna får en 
säker och ändamålsenlig vård och behandling av god kvalitet inom 
kommunens ansvarsområde. MAS ska upprätthålla och utveckla 
verksamhetens kvalitet och säkerhet inom ramen för det lednings-
system som ska finnas inom verksamheten. MAS ska utöva sitt an-
svar genom att planera, styra, kontrollera, dokumentera och redo-
visa arbetet med patientsäkerhet och kvalitet. Vidare ska MAS tillse 
att författningsbestämmelser och andra regler är kända och följs, 
att det finns behövliga direktiv och instruktioner för sjukvårds-
verksamheten, att personalen har den kompetens som verksamhet-
en kräver och att patienten får den vård och behandling som ordi-
nerats av läkare. Ansvaret avser den vård och behandling som pati-
enten ges samt de krav som ställs på bland annat läkemedelshante-
ring, dokumentation, anmälan av skador och teknisk säkerhet. 

 

Medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR 

Legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast eller legitimerad arbetste-
rapeut med ansvar för att patienterna får en säker och ändamålsen-
lig rehabilitering/habilitering av god kvalitet inom kommunens an-
svarsområde. MAR ska upprätthålla och utveckla verksamhetens 
kvalitet och säkerhet inom ramen för det ledningssystem som ska 
finnas inom verksamheten. MAR ska utöva sitt ansvar genom att 
planera, styra, kontrollera, dokumentera och redovisa arbetet med 
patientsäkerhet och kvalitet. Vidare ska MAR tillse att författnings-
bestämmelser och andra regler är kända och efterlevs, att det finns 
behövliga direktiv och instruktioner för sjukvårdsverksamheten, 
att personalen har den kompetens som verksamheten kräver och 
att patienten får den vård och behandling som ordinerats av läkare. 
Att säkerställa att det finns riktlinjer och rutiner som beskriver en 
säker användning och hantering av medicintekniska produkter, 
dokumentation, anmälan av skador samt att ha anmälningsskyldig-
het i tillbud. 
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Förvaltningschef 

Förvaltningschef har ett övergripande ansvar för att planera, leda, 
samordna och utveckla verksamheten så att patientsäkerhet, god 
vård och omsorg säkerställs.   

 

Verksamhetschef enligt 4 kap 2 § Hälso- och sjukvårdslagen 

(2017:30) 

Där det bedrivs hälso- och sjukvårdsverksamhet ska det finnas en 
verksamhetschef som svarar för verksamheten. Verksamhetschef 
ska säkerställa att patientens behov av trygghet, kontinuitet, sam-
ordning och säkerhet i vården tillgodoses (4 kap. 1§ Hälso- och 
sjukvårdsförordningen, 2017:80). 

 

Vårdutvecklare 

Vårdutvecklare ansvarar för att hålla sig uppdaterade och följa ut-
vecklingen med inriktning dokumentation. Vårdutvecklare ska bi-
träda verksamheter gällande systematiskt kvalitetsarbete. Vårdut-
vecklare kan även biträda verksamheterna med att leda risk-och 
händelseanalyser och fokusgrupper med mera.  
 
 
Stödfunktioner  

Ledningen har tillgång till resurs från externa stödfunktioner som 
exempelvis vårdhygien, vilket är en ny resurs för kommunerna från 
år 2015. Ledningen har även tillgång till resurser från Smittskydd, 
Strama, Patientnämnden med flera. 

 

Samverkan för att förebygga vårdskador  

SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 §, 7 kap. 2 § p 3 

 
Identifierade processer:  

 Process Samverkan vid in- och utskrivning till/från sluten-
vård 

 Process koordineringsansvar  
 Process Samordnad Individuell Plan, SIP  
 Process Mobilt vårdteam  
 Process Beslutsstöd Visam  

 

Samverkan vid in- och utskrivning till/från slutenvård är en över-
enskommelse som reglerar utskrivning från sluten hälso- och sjuk-
vård mellan Region Skåne och skånska kommuner. Överenskom-
melsen bygger på en ny lag om samverkan vid utskrivning från slu-
ten hälso- och sjukvård (2017:612).    
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Koordineringsansvar är ett ansvar som tilldelas vårdcentralen för 
att aktivt medverka i samordning, samarbete och informationsöver-
föring med, och mellan, specialistvård (sluten och öppen vård) och 
kommunal hälso- och sjukvård. Detta ansvar innebär koordination 
av resurser och arbetsinsatser i syfte att erhålla högre kvalitet och 
större effektivitet.  

 

Samordnad individuell plan, SIP ska upprättas tillsammans med pa-
tienter om insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård 
behöver samordnas. En fungerande samverkan förenklar för pati-
enten och dess närstående då de inte behöver lägga ner tid och 
energi på att själva samordna olika insatser som ges av kommunen 
eller regionen. En samordnad individuell plan, SIP, ska alltid upp-
rättas tillsammans med den person som har behov av insatserna, 
det gäller oavsett personens ålder eller problem. Planen ska tydlig-
göra vem som gör vad och när. 

 

I ”Avtal om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och 
sjukvård i Skåne” beskrivs samverkan mellan kommunen och pri-
märvården om utveckling av teambaserad vårdform för de mest 
sjuka.  Samarbete ska ske mellan läkare från Region Skåne och 
kommunen i en särskilt vårdform s.k. mobilt vårdteam som riktar 
sina timbaserade insatser till de mest sjuka med ett omfattande och 
långvarigt vårdbehov. Parter ska samverka genom att arbeta i mo-
bilt vårdteam i syfte att kunna utföra vård kontinuerligt i den en-
skildes hemmiljö. Läkare från den landstingsfinansierade primär-
vården och den kommunala sjuksköterskan i den enskildes hem-
kommun utgör kärnan i det teambaserade arbetssättet och ska 
svara för det gemensamma uppdraget att vårda de mest sjuka i 
hemsjukvården.  
 
Beslutsstöd Visam är tänkt att vara ett verktyg för sjuksköterskor 
inom den kommunala hälso- och sjukvården. Det används om pati-
enten försämras i sitt allmäntillstånd och sjuksköterskan behöver 
ta ställning till vilken vårdnivå som är adekvat. Beslutstödet ska 
underlätta att ge vård på rätt nivå och undvika återinläggningar, 
samt säkra informationsöverföringen då vårdansvaret skiftar. 
 
 
Överenskommelser som reglerar samverkan: 

 Hälso- och sjukvårdsavtal mellan Region Skåne och kommunerna i 
Skåne (Avtal om ansvarsfördelning och utveckling avseende 
hälso- och sjukvård i Skåne (2016-01-19)). 

 Förvaltningsgruppen SVU (Samverkan vid utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård) och SIP (Samordnad Individuell 
Plan)Regelverk.  
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 Beslut om samverkansformer på lokal, delregional samt reg-
ional nivå.  

 Avtal om läkarmedverkan för råd, stöd och fortbildning. 
 Vårdhygien Skåne, resurs till kommuner i Skåne   
 Inera 
 Pascal 
 NPÖ 

 

Hälso- och sjukvårds avtal mellan Region Skåne och 33 skånska 
kommuner fortlöper sedan 2016 (Avtal om ansvarsfördelning och 
utveckling avseende hälso- och sjukvård i Skåne). Avtalet är ett ut-
vecklingsavtal och beskriver samverkan inom fyra områden: ut-
veckling av teambaserad vårdform för de mest sjuka, utveckling av 
insatser för tidvis sviktande, utveckling av arbetssätt och stöd för 
personer i riskgrupper samt utredning av förutsättningar för att 
samorganisera rehabilitering och hjälpmedelsförsörjning.  
 

Förvaltningsgruppen SVU och SIP regelverk har i uppdrag att ta fram 
en processbeskrivning, som underlag till ny rutinbeskrivning, uti-
från lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjuk-
vård. Arbetsgruppen är sammansatt av representanter från förvalt-
ningsgruppen SVU/SIP utifrån verksamhetsområde och yrkeskom-
petens. Till gruppen kan adjungeras andra företrädare vid behov. 

 

Kommunens bedriver samverkan på lokal, delregional samt region-
al nivå och deltar i olika mötesformer. På lokal nivå träffas kommu-
nen och regionen i Medicinsk samverkan där kommunen, primär-
vården, slutenvården, psykiatrin och privata entreprenörer träffas 
2 ggr/ termin för dialog och samverkan ur ett medicinskt perspek-
tiv med fokus på kvalitet för patient och brukare. Parter träffas 
även i s.k. Lokal samverkan där primärvården och kommunen möts 
på den lokala nivån. Här planeras det för gemensamma vårdinsat-
ser och säkerställs fungerande samarbete och rutiner. Under 2018 
har det startats upp ett nytt Samverkans forum mellan kommunen 
och ambulansen. Även i detta forum förs det dialog kring patientsä-
kerhetsfrågor.    
 
På regional och delregional nivå pågår samarbete i Central Samver-
kansgrupp (övergripande nivå, samverkan mellan kommuner och 
Region Skåne), Delregional samverkansgrupp (samverkan mellan 
kommuner och Region Skåne i Nordost), Delregional tjänstemanna-
beredning (samverkan mellan kommuner och Region Skåne i Nord-
ost på strategisk nivå), Beredningsgrupp inför delregional Samver-
kan (ansvar för verksamhetsplan för de olika områdena inom ra-
men för Hälso- och sjukvårdsavtalet) samt i Delregional tjänste-
mannaberedning (samverkan mellan kommuner och Region Skåne i 
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Nordost på operativ nivå) som utför uppdrag på begäran av delreg-
ional tjänstemannaberedning. 
 
Avtal om läkarmedverkan, råd, stöd och fortbildning till den kommu-
nala hälso- och sjukvården är ett avtal som träffas i enlighet med be-
stämmelserna i Hälso- och sjukvårdslagen och har i syfte att reglera 
omfattningen av och formerna för läkarmedverkan i den kommu-
nala vården. Avtalet omfattar läkarmedverkan på primärvårdsnivå.  
Läkaren ska även akut kunna ge nödvändiga insatser i olika boen-
deformer där kommunen ansvarar för vården.  
  
Vårdhygien Skåne är resurs för offentlig och privat vårdpersonal. 
Vårdhygien Skåne arbetar för att förebygg vårdrelaterade infekt-
ioner och risken för smittspridning i vården.  Vårdhygien Skåne är 
sedan 2015 en resurs även för Skånes kommuner och stöta de 
kommunala verksamheterna med sin expertis, vägledning och ruti-
ner inom vårdhygien.     
 
Samverkan med Inera som ägs av SKL, Sverige kommuner och 
Landsting och som erbjuder kompetens inom digitalisering. Aktu-
ella områden är Pascal och NPÖ.  
 

Pascal är en applikation för vårdpersonal att förskriva och beställa 
läkemedel och handelsvaror för patienter som får sina mediciner 
fördelade i påsar, så kallade dospatienter. Hantering av läkemedel 
via Pascal ökar patientsäkerheten. Totalt rör det sig om cirka 70 
000 användare inom hälso- och sjukvård och 200 000 patienter. 
Applikationen används av alla vårdgivare inom landsting, region 
och kommuner samt privata vårdgivare.  
 

Sedan år 2013 finns Nationell patientöversikt, NPÖ en sammanhål-
len journal där anslutna vårdgivare får möjlighet att ta del av pati-
entinformation. Kristianstads kommun är konsument vilket inne-
bär att legitimerade kan få ta del av patientinformation hos en an-
nan vårdgivare efter att samtycke från patienten har hämtats. NPÖ 
är ett nationellt initiativ som syftar till stärkt patientsäkerhet samt 
effektivare flöden för vårdövergångar mellan landsting, kommuner 
och privata vårdgivare.  

 

Patienters och närståendes delaktighet  

SFS 2010:659 3 kap. 4 § 

 

Samverkan med närstående sker främst vid vårdplaneringar, vid 
hantering av inkomna synpunkter och avvikelser samt vid SIP och 
kontinuerliga möten i det dagliga vardagsarbetet. 
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Samtycke till informationsöverföring mellan olika yrkeskategorier 
inom Kristianstad kommun och mellan olika vårdgivare hämtas 
från patienten för att säkra vården. Den enskilde har möjlighet att 
begränsa tillträde till endast viss information, för visst tillfälle eller 
för viss vårdpersonal. Den enskilde har även rätt att ta tillbaka sitt 
samtycke. Samtycke lämnas/återkallas även för Nationell Patientö-
versikt, NPÖ. Det finns även möjlighet för patienten att spärra vissa 
uppgifter till andra vårdgivare. 

 

I samband med att patient/närstående informeras om registrering i 
kvalitetsregister informeras de även om vilka risker som har identi-
fierats och vilka preventiva åtgärder patient och närstående själva 
kan vidta.  

 

Kommunala rådet för funktionsnedsatta är ett organ för samråd 
och kommunikation mellan handikapporganisationer och kommu-
nen. Rådet träffas fyra gånger per år. 

 
Kommunala rådet för pensionärer är ett organ för samråd och 
kommunikation mellan pensionärernas organisationer och kom-
munen. Rådet träffas fyra gånger per år.   

 

 

Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet  

SFS 2010:659, 6 kap. 4 § och SOSFS 7 kap. 2 § p 5 

 

Den hälso- och sjukvårdspersonal som upptäcker händelsen rap-
porterar direkt i avvikelsesystemet. Händelserna utreds av ansvarig 
enhetschef tillsammans med de medutredare som behövs. 
MAS/MAR/verksamhetschef hälso- och sjukvård bedömer om det 
behöver göras en mer omfattande händelseanalys. Händelseana-
lysen utreds av ett analysteam som också återkopplar resultatet till 
berörda. Viss återkoppling av övriga avvikelser sker på verkställig-
hetsmöten. Sammanställning av årets avvikelser görs till Patientsä-
kerhetsberättelsen, analys görs inte i nuläge vilket är en brist och 
kommer att åtgärdas. 

 

Klagomål och synpunkter  

SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 och 6§§, 7 kap 2 § p 6,  

 

I det digitala synpunktsystemet kan medborgare lämna klagomål 
och synpunkter. Medborgarcenter är ansvariga för att ta emot, för-
dela och publicera synpunkter på kommunens hemsida (efter med-
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givande från den enskilde). Klagomål och synpunkter som kommer 
via Patientnämnden eller IVO registreras i diariet och skickas till 
ansvarig handläggare.  
 
Sammanställning, (antal och beröm/ fel) analys och återkoppling 
har genomförts under 2018.  

 

Egenkontroll 

SOSFS 2011:9, 5 kap. 2§, 7 kap. 2 § p 2 

 

Uppföljning genom egenkontroll:  
 Rapportering av begränsningsåtgärder ska ske var tredje 

månad från alla enheter.  
 Årlig punktprevalensmätning Hygien och klädregler  
 Årlig punktprevalensmätning Trycksår 
 Palliativregistret används för att följa parametern smärt-

skattning.  
 Basförrådet, kontroll av hantering regionbetalda läkemedel 

 

 

PROCESS – Åtgärder för att öka 

patientsäkerheten  
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 2    

 

I syfte att uppnå uppsatta för verksamheten mål för 2018 har det 
vidtagits olika strategiska åtgärder, bedrivits samverkan samt för-
ändring av arbetssätt.  

 

Avvikelser  
Se över strukturen för patientsäkerhetsarbetet. Strukturerad sam-
manställning och analys av avvikelser ska ske i större utsträckning 
för att kunna se mönster eller trender. Detta mål har inte kunnat 
uppnås under 2018 när det gäller interna avvikelser men lednings-
gruppen har fattat beslut om tillsättning av en arbetsgrupp med ett 
klar formulerat uppdrag och avsatt tidsram för måluppfyllelse un-
der 2019. Hantering av avvikelser mellan vårdgivare. 
 
Under 2018 har verksamheten utarbetat ett flöde för hantering av 
avvikelser över vårdgränser. Både kommunen och Region Skåne 
har utsett avvikelsesamordnare i syfte att skapa en struktur kring 
hanteringen av avvikelser. Både dialog och samarbete kring det sys-
tematiska förbättringsarbetet huvudmän emellan med stöd av av-
vikelser har avsevärt förbättrats och trender och mönster kom-
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mer att kunna redovisas under 2019.  
 

Samverkan  
Samarbete internt kring organisationsförändringen i funktionsrör. 
Samverkan/ teamarbete kring patienten. 

Samverkan externt på alla nivåer kring målen i Hälso- och sjuk-
vårds-avtalet.  

 

Internt  

Hälso- och sjukvårdsorganisationen har blivit samlad i en och 
samma organisation och i syfte att säkerställa god kvalité inom om-
råde är hälso- och sjukvårdsverksamhet naturlig del i lednings-
grupperna. 

  

Externt  
Inom ramen för extern samverkan har det tagits fram ett förslag till 
överenskommelse om samarbete i Mobilt vårdteam. Denna över-
enskommelsen kommer att skrivas på i början av 2019 och inskriv-
ning i mobilt vårdteam kommer att startas för mest sjuka enligt in-
klusionskriterier och som är i behov av högre grad av omhänderta-
gande.   
 
Kartläggning av områdena hjälpmedel och rehabilitering har gjorts 
under 2018.   
 
 
Arbetssätt/kompetens  
Legitimerad personal ska dokumentera mobilt. Minska behoven av 
läkemedelsdelegeringar genom att se över arbetssätten i alla verk-
samheter. Säkerställa att journaler förs i tillräcklig omfattning. 
Kompetens- och personalförsörjning av legitimerad personal för att 
möta behovet i HS avtalet samt att bli en attraktiv arbetsgivare. 

 
Under 2018 har verksamheten kunnat säkerställa mobil doku-
mentation för legitimerad personal. Verksamheten har inte kunnat 
ta fram ett arbetssätt som främjar minskat antal delegeringar då 
detta är förenat med stora organisatorisk insatser. Behovet av 
översyn kvarstår och arbete kommer att fortskrida även under 
2019.  Det har planerats för återkommande utbildningsinsatser och 
fortlöpande handledning inom område dokumentation och journal-
granskning har genomförts av MAS och MAR.  
 
Inom område kompetens och personalförsörjning har verksamhet-
en jobbat med att skapa möjlighet för undersköterskor att läsa till 
sjuksköterska, fysioterapeut eller arbetsterapeut med viss ekono-
misk ersättning.  Det har genomförts fortbildningar inom demens, 
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psykiatri och palliativ vård.  Hälso-och sjukvårdsorganisationen har 
anställt hälso- och sjukvårds undersköterskor och rehab underskö-
terskor i syfte att kvalitetssäkra hälso- och sjukvård men även som 
karriärmöjlighet inom organisationen. Stödfunktion vårdutvecklare 
med huvudansvar för dokumentation har tillsatts. 
 
 Det har planerats för kommunövergripande hjälpmedelsförråd 
med tillhörande buffertförråd och returstation. Uppstart av verk-
samheten planeras för våren 2019 för att vid årsskiftet vara i full 
drift. Verksamheten kommer att leda till minskad lagerhållning, bi-
dra till effektivare hjälpmedelshantering, rekonditionering och 
återanvändande med budgetföljsamhet, stöd och avlastning för le-
gitimerad personal som resultat.  
 
Systematiskt förbättringsarbete  
Kvalitetsregistren Senior alert, Svenska Palliativregistret och BPSD 
ska användas fullt ut enligt implementeringsplan.  

Delta i PPM i hygien- och klädregler samt trycksår.  
 
Under 2018 har Omsorgsförvaltningen fortsatt att registrera i kvali-
tetsregistren och delta i de planerade punktprevalensmätningarna 
samt erhållit resultat. Omsorgsförvaltningen behöver ta fram ett 
bättre arbetssätt kring sammanställningar och analyser av resultat 
som en led i det systematiska patientsäkerhetsarbetet.  
 

Under 2018 har verksamheten även jobbat med förändringar av 
arbetssätt, med olika verktyg, åtgärder och samarbeten som har 
haft betydelse för att förbättra patientsäkerheten under året.  

 

Identifierade processer: 

 Uppstart av Palliativ grupp 

 Rutiner för vätskeinfusion i hemmet i samband med vinter-
kräksjuka har tagits fram 

 Förberedelser inför överenskommelse om mobilt vårdteam 

 Hälso- och sjukvård Styrgrupp, nytt forum för planering, 
ledning och uppföljning av hälso-och sjukvård har startats 
upp   

 Nytt system för journalförföring  

 Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter 

 Ny kvälls- och helgorganisation med telefonväxel där sjuk-
sköterska triagerar enligt VISAM 

 Hemgångsstödsteamet är fullt utbyggt och har uppnått sina 
mål 

 En väg in 
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Under 2018 har det startats upp en palliativ grupp vars syfte är att 
kvalitetssäkra den palliativa vården d.v.s. vård i livets slutskede. I 
slutet av 2018 har gruppens uppdrag konkretiserats och kommer 
att förankras med ledningsgruppen under början av 2019. På för-
slaget är att Palliativa gruppen ska, genom sin spetskompetens 
inom området, vara en resurs för verksamheterna inom palliativ 
vård, stöta verksamheten genom att identifiera förbättringsområ-
den, delta i framtagande av förslag till förbättringsåtgärder, stöta 
verksamheten genom att vara förtrogna med gällande rutiner, be-
slut om arbetssätt och förbättringsåtgärder och vara språkrör för 
dessa.   

 

Rutiner för vätskeinfusion i hemmet i samband med vinterkräksjuka 
har tagits fram. Rutinen har tagits fram i syfte att vid misstanke om 
vinterkräksjuka kan ge möjlighet till medicinsk behandling i hem-
met för patienter som är inskrivna i hemsjukvården sedan tidigare, 
bor i kommunens Vård- och omsorgsboende eller boende enligt 
LSS. Behandling gäller vätskeersättning i infusions form. Denna 
hantering minskar smittorisk och skonar de äldre mot miljöombyte 
och kan därmed bidra till att påskynda tillfrisknande. Ofta räcker 
det med en kort intensiv behandling för att undvika sjukhusvistelse. 

 

Under december 2018 har verksamheten träffat representanter 
från offentlig primärvård för dialog kring överenskommelse om 
mobilt vårdteam, ett samarbete mellan Regionen och kommunen 
som beskrivs i Avtal om ansvarsfördelning och utveckling avseende 
hälso- och sjukvård i Skåne. Samarbete i mobilt vårdteam är ett utav 
avtalets utvecklingsområden och innebär en samverkan mellan reg-
ionens läkare och kommunens sjuksköterska i en teambaserad 
vårdform för de mest sjuka med ett omfattande och långvarigt 
vårdbehov. Under början av 2019 kommer även privata vårdcen-
traler att dockas på detta arbete.    
 
Hälso- och sjukvård Styrgrupp, nytt forum för planering, ledning 
och uppföljning av hälso-och sjukvård har startats upp. I detta fo-
rum ingår Förvaltningschef, verksamhetschef för hälso-och sjuk-
vård, MAS, MAR och Planeringschef. Syfte med detta forum är att 
säkerställa kvalité inom hälso- och sjukvård.   
 
 
Under 2018 har det upphandlats ett nytt journalsystem. Ett imple-
menteringsarbete av den nya journalen kommer att pågå under 
2019 och 2020.  

 

Under 2018 har verksamheten sett över utbildningar inför delege-
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ring av hälso- och sjukvårdsuppgifter till omvårdnadspersonal. Det 
har tagits fram nya kunskapsunderlag inför delegering och större 
ansvar i samband med delegering har ålagts omvårdnadsansvarig 
sjuksköterska, OAS.  

  

Verksamheten har även kvalitetssäkrat kontakt med sjuksköterska 
kväll genom att skapat ett och samma telefonnummer in till Hälso- 
och sjukvård. Sjuksköterska som besvarar samtalen koordinerar 
insatser för övriga sjuksköterskor som gör besöken och utför åt-
gärder och bedömningar hos den enskilde patienten. Den sjukskö-
terska som ansvarar för att ta emot samtalen prioritera ärende i 
stöd av triagering. Detta arbetssätt bidrar till ökad patientsäkerhet 
då korrigering av insatser medför störningsfri arbetsmiljö för den 
sjuksköterska som är ute på besök.  

 

Under 2018 har verksamheten påbörjat arbete med att säkerställa 
inskrivning i den kommunala hälso- och sjukvården genom en väg 
in. Ett utkast till rutin har utarbetats. Rutinen kommer att färdig-
ställas i början av 2019. Inskrivningen kommer att utföras av en 
vårdkoordinator med stöd av ett färdigställt och strukturerat ar-
betssätt.   

  

Riskanalys  

SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 §, 7 kap 2§ p 4 

 

En riskanalys ska alltid genomföras vid:  
 organisationsförändringar  

 personalförändringar: vid väsentliga förändringar av kom-
petens och/eller resurser  

 
En riskanalys kan också behöva göras:  

 på resultat från olika analyser  

 på uppgifter som framkommer genom omvärldsbevakning  

 på uppgifter som kommer från PersonalEkonomiGenom-
gång(PEKG)  

 på processer som bedöms innehålla många risker vid infö-
rande av ett nytt arbetssätt   

 när en ny metod eller teknik ska införas  

 
Ansvarig:  

 på enhetsnivå: enhetschefen  
 på förvaltningsnivå: förvaltningschefen, ansvaret kan deleg-

eras till annan person  
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Under 2018 har korttidsboende Stafvre uppmärksammat ökat flöde 
av patienter från slutenvården i samband med SVU processen och 
osäkerhet kring vad som är planerat för dessa patienter efter deras 
utskrivning. Korttidsboendets ledning och personal menade på att 
samverkan vid utskrivning är bristande vilket bidrar till osäker 
vård. Efter analys av den uppkomna situationen har det identifie-
rats orsaker till denna och en åtgärdsplan har tagits fram. Det iden-
tifierades både externa och interna faktorer. Bland externa faktorer 
fanns det dålig följsamhet till rutiner för SVU processen, många 
återinläggningar som tyder på behov av högre omhändertagande av 
multisjuka patienter och bristande läkarstöd från primärvården. 
Bristande följsamhet till SVU processen har även identifierats som 
intern orsak till den uppkomna situationen. I syfte att säkerställa 
säker vård har det beslutats om kartläggning av brister i form av 
statistik för vidaredialog med både sluten- och primärvården samt 
utbildningar i SVU för Stafvres sjuksköterskor och därefter samtliga 
sjuksköterskor.   

 

Utredning av händelser - vårdskador 

HSLF-FS 2017:40, 3 kap. 1§ och SOSFS 2011:9 7 kap sista stycket 

 

En händelseanalys har gjorts gällande medicinsk teknisk produkt. 
Fyra anmälningar har gjorts till IVO gällande tillbud/ negativ hän-
delse med medicinteknisk produkt.  

 

Utifrån synpunkt och klagomål som inkommit i november har verk-
samheten utrett hur personalen ska agera vid plötsligt, oväntat 
hjärtstopp. Ett utkast till rutin Hjärt- och lungräddning (HLR) har 
tagits fram. Rutinen beskriver att all legitimerad hälso- och sjuk-
vårdpersonal ska omedelbart påbörja HLR på personer som drab-
bats av plötsligt oväntat hjärtstopp, såvida det inte finns ett doku-
menterat ställningstagande till att HLR inte ska utföras. Med hälso- 
och sjukvårdspersonal menas legitimerade personal. I nuläge om-
fattas även omvårdnadspersonal på Stafvre av krav på att påbörja 
hjärt- och lungräddning. Det finns förslag på att all omvårdnadsper-
sonal ska kunna utföra hjärt- och lungräddning från år 2020 då alla 
har genomgått utbildning i detta.  

 

Under 2018 har en del verksamheter drabbats av återkommande 
smitta med skabb. Detta har bidragit till intensifiering av arbete 
med särskilda basala hygienrutiner vid skabb. Det är svårt att iden-
tifiera orsak till denna smittspridning. Enligt Vårdhygien Skåne ser 
man en generell ökning av skabb smitta i samhälle.   
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Informationssäkerhet  

HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1§ 

 

Inom område informationssäkerhet har verksamheten genomfört 
gallring och underhåll av behörigheter som en led i arbete med för-
bättring av informationssäkerheten,  

 

Under 2018 har MAS och MAR genomfört journalgranskningar vars 
syfte var att kvalitetssäkra de legitimerades journalföring.  

 

Utvecklingsarbete gällande behörighetsprofiler utifrån genomförd 
riskbedömning har påbörjats under 2017 och fortskridit under 
2018.  

 

RESULTAT OCH ANALYS 

SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3  

  

Processmått  
Hemgångsstödsteam: 186 patienter under 2018. Deltagit vid 1322 
planeringar (1262 planeringar 2017) varav planeringar på sjukhus 
är den enskilt största kategorin- 870 planeringar. Antal beviljade 
korttider medeltal 25 % 2018 i jämförelse med 32 % 2017.  

 

Egenkontroll 

 

Sammanställning av skydds- och begränsningsåtgärder  

Rapporter har inkommit från cirka hälften av enheterna. Inom 
äldreomsorg är det främst rörelselarm samt sänggrindar som an-
vänds. Samtycke som beskrivs är uttryckligt i hälften av fallen och 
presumtivt i den andra hälften. Inom Funktionsstöd är det samma 
typ av skydds- och begränsningsåtgärder men samtycket beskrivs i 
övervägande fall som presumtivt. Här finns också ytterligare 
skydds- och begränsningsåtgärder såsom EP- larm, skyddshjälm, 
specialanpassat höftbälte. 

 

PPM Hygien- och klädrutiner 

Det har deltagit 350 personal i Punktprevalensmätning hygien- och 
klädrutiner 2018, vecka 12- 13. Således en ökning av deltagande 
personal jämfört med 2017. Andel med korrekt i samtliga steg 55, 7 
%, andel med korrekt i samtliga hygienregler 60, 3 %, andel med 
korrekt i samtliga klädregler 88, 6 %. En ökning med 12 % av andel 
personal som hanterade hygien- och klädregler korrekt i samtliga 
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steg vid jämförelse med 2017. Se diagram nedan. 

 

 

 

 

PPM trycksår 

Resultat i PPM trycksår visar att 16 % av de riskbedömda patien-
terna i Senior Alert hade trycksår vilket, i stort, är ett oförändrat 
resultat jämfört med 2017. 

 

Svenska Palliativregistret 

Samtliga kvalitetsindikatorer har (långsamt) förbättrats sedan 

2014. Tre av åtta kvalitetsindikatorer lever upp till socialstyrelsens 

målvärden; Ordination av injektion opioid, Utan trycksår grad 2-4 

samt Mänsklig närvaro i dödsögonblicket. Tydliga förbättringsom-

råden är Smärtskattning sista levnadsveckan (43,3%), Dokumente-

rad munhälsobedömning (49,2%), Dokumenterad symtomskattning 

(16,5%) samt Dokumenterat brytpunktsamtal (60%). 
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Tabell 1. Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer år 2014-2018 

Kvalitetsindikatorer 
Socialstyrelsen 

2014 2015 2016 2017 2018 

Dok. Brytpunktsam-
tal 
(målvärde 98%) 

34,3 % 31,9 % 45,7 % 41,5 % 60 % 

Ord. Inj opioid v.b 
(målvärde 98%) 

92,6 % 91,0 % 96,3 % 92,1 % 99,2 % 

Ord. Inj ångestdäm-
pande v.b 
(målvärde 98%) 

76,6 % 78,5 % 83,5 % 81,1 % 92,5 % 

Smärtskattad sista 
levnadsveckan 
(målvärde 100%) 

32,6 % 39,6 % 33,5 % 37,2 % 43,3 % 

Dok. Munhälsobe-
dömning 
(målvärde 90%) 

34,3 % 38,9 % 37,2 % 39,6 % 49,2 % 

Utan trycksår grad 
2-4 
(målvärde 90%) 

85,1 % 92,4 % 86,6 % 90,9 % 90,8 % 

Mänsklig närvaro i 
dödsögonblicket 
(målvärde 90%) 

88,6 % 88,2 % 88,4 % 89 % 92,5 % 

Dok. Symtomskatt-
ning 
(målvärde 100%) 

8,6 % 16 % 6,1 % 16,5 % 22,5 % 

 

Kvalitetsregister Senior Alert  
Under 2018 har Omsorgsförvaltningen fortsatt att registrera i kvali-
tetsregister Senior Alert som är ett nationellt kvalitetsregister för 
förebyggande vård och omsorg. Registrering sker inom områden: 
undernäring, fall, trycksår och två nya områden munhälsa och blås-
disfunktion och det är riskbedömning, vidtagna åtgärder och resul-
tat inom områdena som registreras.  Registret medverkar till ut-
vecklandet av nya arbetssätt, vilka ökar möjligheten för bästa möj-
liga vård. Syftet med Senior alert är att skapa en bra infrastruktur 
och systematik för det förebyggande arbetet.  

 

Under 2018 har det skett en ökning av antalet bedömda personer 
med 36 % och en ökning gällande antal bedömningar med  

37 % totalt i jämförelse med 2017 (från totalt 718 unika personer 
och 1024 bedömningar under 2017 till 974 unika personer och 
1408 bedömningar under 2018). Inom hemsjukvård har det skett 
en minskning av antalet bedömda personer med ca 14 % från 74 (ej 
hemgångsstödteamet) under 2017 till 110 varav 47 i hemgångs-
stödsteamet i jämförelse med 2018. Omsorgsförvaltningen be-
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höver framöver jobba mer aktivt med övergripande analyser av re-
sultat och åtgärder från Senior Alert.  

 

Avvikelser 

I Flexite, systemet för avvikelsehantering, finns en matris för be-
dömning av allvarlighetsgrad. Denna har försvunnit ur systemet 
efter en uppdatering och ingen har lagt märke till att det ej funge-
rat. Vilket i sig är mycket allvarligt. Detta har tagits på största allvar 
och en grupp för säkerställande av process avvikelsehantering har 
tillsatts av ledningsgruppen. Gruppen har fått ett klart uppdrag 
med avsatta tidsramar för arbetet med resultat.  

 

Diagram på avvikelser och resonemang/ analys om skillnader före-
ligger mellan 2017- 2018. Totala antalet avvikelser i hälso- och 
sjukvården har ökat med 14 % jämfört med 2017. De områden där 
det har skett störst ökning, procentuellt sett, är inom avvikelser till 
annan vårdgivare, avvikelser från annan vårdgivare samt avvikelser 
kring att sekretess- och tystnadspliktsbestämmelser ej följs. Ett 
trendbrott från föregående år vilket kan kopplas samman med för-
ändring i och med Lagen om Samverkan vid utskrivning (SVU).  

 
Det enskilt största avvikelseområdet är läkemedel. Majoriteten av 
läkemedelsavvikelserna gäller glömd dos eller delar av dos.  
Se tabell nedan. 
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Det har registrerats 3913 fall under 2018. En ökning med 8 % jäm-
fört med 2017 (3618 fall). Av dessa ledde 300 till läkarkontakt 
2018 jämfört med 286, 2017. Med tanke på ökning av antalet fall så 
är det totalt cirka 8 % av fallskadorna som föranlett läkarkontakt 
både 2017 och 2018. De vanligaste skadorna framkommer av tabel-
len nedan. 

 

 

 

 

Klagomål och synpunkter 

Antalet inkomna synpunkter för HSL har varit få under åren 2013- 
2017. Det har inkommit mellan 1 till 5 synpunkter och klagomål. 
Under 2018 så har antalet inkomna Synpunkter och klagomål ökat 
till 30 stycken. Fördelade på 19 stycken beröm och 11 stycken kla-
gomål. Flertalet av synpunkterna beröm gäller Hemgångsstödstea-
met, som startade upp under 2018, vilket kan vara en orsak till den 
stora ökningen av antalet Synpunkter och Klagomål men också 
Hälso- och sjukvård distrikt får beröm. När det gäller klagomål så är 
det några avvikelser gällande handläggning och tillgänglighet som 
är viktiga att följa upp utifrån patientsäkerhetsperspektiv. 

Fördelning enligt tabell nedan.  
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Synpunkter och klagomål Beröm/ typ  Klagomål/ typ 

Hälso- och sjukvård totalt 19 st 

 

11 st 

 

Fördelat på kategori Bemötande (11 st)  

Handläggning (7st)  

Utbud (1 st) 

Handläggning (6 st)  

Delaktighet ((1 st) 

Bemötande (1 st) 

Kompetens (2 st)  

Tillgänglighet (1st) 

 

Mål och strategier för kommande år 
 

Strategier 
Vårdgivaren är skyldig att bedriver hälso- och sjukvård av hög kva-
litet och enligt basala hygienrutiner vilket är beskrivet i Hälso- och 
sjukvårdslagen.  Vårdgivaren är även skyldig att kvalitetssäkra 
verksamheten genom att planera, leda och kontrollera. Som ett led i 
detta patientsäkerhetsarbete har det tagits fram planering för åter-
kommande egenkontroller och uppföljningar inom hälso- och sjuk-
vård (årshjulet Hälso- och sjukvård, Årshjulet HSV) som komple-
ment till befintliga kontroller. Årshjulet HSV innefattar både plane-
rade och oplanerade tillsyn. Arbete med kvalitetssäkring i stöd av 
egenkontroller kommer att bidra till utvecklig av det systematiska 
kvalitetsarbetet i syfta att säkerställa hög patientsäkerhet. Verk-
samheten kommer även att säkerställa det systematiska kvalitets-
arbetet i stöd av resultat från kvalitetsregister och punktpreva-
lensmätningar.  

     

Årshjulet HSV 

Planerade uppföljningar (återkommande årligen) 
 

1. Journalgranskning  
Återkommande årligen 
 
a. 2019  

Vårdutvecklare med särskilt ansvar för dokumentation 
har förberett planering för genomförande av journal-
granskningar. Dessa granskningstillfällen kommer att bli 
både tillfälle för granskning och individuellt dokumentat-
ionsstöd. Resultat från granskningar kommer att åter-
kopplas till berörda enhetschefer för ett aktivt arbete 
med att säkerställa dokumentationens kvalité.  
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b. Från 2020 och framöver.  

I stöd av resultat, respons och behoven i verksamheten 
kommer det att utformas flöde för genomförande av 
framtida journalgranskningar.  Återkoppling till berörd 
enhetschef sker enligt beskrivning ovan.  
 

2. Öppna journaler  
Statistik två ggr/år (mars och oktober) 
 
Verksamheten kommer att säkerställa med hjälp av statist-
isk mätning att enbart dessa journaler där det finns ett på-
gående ärende är öppna. Resultat återförs till berörda en-
hetschefer för aktivt arbete med åtgärder för att stänga 
journaler utan pågående ärende.   
 
 

3. Läkemedelsgranskningar (patienternas egna läkemedel)  
Återkommande årligen (utvalda verksamheter enligt rul-
lande schema)  
 
Kvalitetsgranskningar av hantering av de enskildas läkeme-
del genomfördes inom utvalda VOBO och OB. Kvalitets-
granskningar genomförs årligen i form av externa kvalitets-
kontroller av Apoteket AB utifrån ett avtal och rutin.  

 
4. Granskning av Basförråd (regionbetalda läkemedel) 

Vartannat år samtliga basförråd 

Granskning genomförs via en länk. Resultat från gransk-
ningar sammanställs och analyseras av MAS och vid brister 
säkerställs genom adekvat åtgärd.  Förrådsansvariga med-
verkar vid detta arbete.    
 

5. Avvikelser Interna enligt framtagen process  
Ställningstagande till frekvensen av sammanställningar 
kommer tas under 2019 (Månadsvis, Varannan månad?) 

6. Externa avvikelser (från/till en annan vårdgivare) enligt ut-
arbetad under 2018 process 

 
7. Basala hygienrutiner 

1/g år, våren  
 
Egenkontroll gällande kunskaper om basala hygienrutiner 
kommer att genomföras varje vår. Detta med stöd av en 
checklista.  
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8. Basala hygienrutiner Vinterkräksjuka 
1/g år, hösten  
 
Egenkontroll gällande kunskaper om basala hygienrutiner i 
samband med vinterkräksjuka kommer att genomföras varje 
höst. Detta med stöd av en checklista. 
 

9. Systematiskt kvalitetsarbete med stöd av kvalitetsregister 
och punktprevalensmätningar.   

 
 
Oplanerade tillsyner  
 
Oplanerad tillsyn utförs av MAS och MAR utifrån temaområden som 
väljs varje år utifrån riskanalyser, egenkontroller, avvikelser och 
synpunkter och klagomål.   
 
 

Mål 2019 
 

Avvikelser  
Utveckla systematiskt patientsäkerhetsarbete i stöd av avvikelser.  
Ta fram strukturen för sammanställning och analys av avvikelser 
på samtliga organisatoriska nivåer i syfte att kunna identifiera 
trender och mönster för att kunna bedriva förbättringsarbete. Sä-
kerställa arbete enligt den framtagna strukturen.   
 
Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, 
SVU 
Arbeta med att säkerställa följsamheten till rutin för SVU i den egna 
verksamheten utifrån den framtagna på Stafvre under dec 2018 åt-
gärdsplanen (uppmärksammat ökat flöde av patienter från sluten-
vården i samband med SVU processen och osäkerhet kring vad som 
är planerat för dessa patienter efter deras utskrivning). 
  
Samverkan om mobilt vårdteam 
Träffa överenskommelse med samtliga primärvårdsenheter i stöd 
av ”Avtal om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och 
sjukvård i Skåne” om teambaserade vårdformer och påbörja in-
skrivning enligt målsättningen i överenskommelsen.  
 
Samverkan kring utvecklingsområde rehab/hjälpmedel 
Arbeta med utvecklingsområde rehab/hjälpmedel deluppdrag två i  
”Avtal om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och 
sjukvård i Skåne” vilket innebär att gemensamt med övriga kom-
muner i Skåne arbeta fram kommunövergripande riktlinjer för 
kommunal rehabilitering, evidensbaserade vårdprogram samt att 
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inom hjälpmedelsområdet ta fram ett gemensamt hjälpmedelssor-
timent. Allt i enlighet med en patientcentrerad vård, jämlik vård 
samt med målet om en sömlös rehabilitering och hjälpmedelsverk-
samhet. 
 
Delegeringar rehabpersonal 
Att utveckla delegeringsrutin för arbetsterapeuter och fysiotera-
peuter/ sjukgymnaster samt skapa en arbetsbeskrivning för rehab- 
assistenter. 
 
 
 


