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Sammanfattning 
 

I syfte att uppnå uppsatta mål för Omsorgsförvaltningen för 2019 

har det vidtagits olika strategiska åtgärder, bedrivits samverkan 

samt förändring av arbetssätt. Verksamheten har tagit fram flöde 

för strukturerad sammanställning och analys av avvikelser i syfte 

att kvalitetssäkra verksamheten samt påbörjat arbete enligt det 

framtagna flödet. Det har skett en organisationsanpassning av 

hälso- och sjukvårdsverksamheten till den nya hemtjänstorganisat-

ionen i syfte att säkerställa god kvalitet i hälso- och sjukvård.  Sam-

verkan med externa vårdgivare utifrån målen i Hälso- och sjuk-

vårdsavtalet har fortsatt. En överenskommelse om mobilt vårdteam 

har träffats och inskrivningar i mobilt vårdteam har påbörjats. I 

dagsläge redovisas det för ca 300 inskrivna patienter (antal patien-

ter som uppfyller inklusionskriterier är ca 600 och kartläggningen 

fortskrider).  Verksamheten har fortsatt att säkerställa följsamhet-

en till rutin för Samverkan vid utskrivning från slutenvård (SVU) 

vilket är viktig förutsättning för hög patientsäkerhet.  

 

Förberedelser för Kommunövergripande hjälpmedelsförråd med 

tillhörande buffertförråd har genomförts under 2018 och 2019 och 

då processen fördröjts kommer returstation att startas upp under 

våren 2020. Minskad lagerhållning, effektivare hjälpmedelshante-

ring, 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 2019.  Under 2019 har det skett 

en minskning av antalet personer bedömda i Senior Alert med 11 % 

och en minskning gällande antal bedömningar med 8 % totalt i jäm-

förelse med 2018. Inom hemsjukvård har det skett en ökning av an-

talet bedömda personer med ca 7 % och Hemgångsstödsteamet har 

presenterat en ökning med 49 %. När det gäller BPSD når verksam-

heten inte upp till mål att alla personer med demensdiagnos ska ha 

fått en skattning i registret. Utifrån resultat i Svenska Palliativre-

gistret har Omsorgsförvaltningen kunnat se att under 2019 har vi 

inte kunnat leva upp till Socialstyrelsen målvärde för någon av in-

dikatorerna vilket är försämring i jämförelse med 2018. Nästan 

samtliga resultat har minskat något sedan 2018 (marginellt) utom 
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Brytpunktsamtal. Tydliga förbättringsområden är Dokumenterat 

brytpunktsamtal, Smärtskattning sista levnadsveckan samt Doku-

menterad munhälsobedömning.   

 

Utifrån resultat egenkontroll hygienrutiner/vinterkräksjuka har 

verksamheten uppmärksammat behov av kvalitetssäkring inom pa-

rametrar användning av långärmat plastförkläde, beslutsfattande 

om utbrott av vinterkräksjuka, hantering av tvätt av händer och an-

vändning av sprit, hantering av plastförkläde, hantering av handskar 

samt information till patienter om risken för smittspridning,  

 

PPM trycksår har visat att andel bedömda personer med trycksår är 

oförändrad för 2019 i jämförelse med 2018 (14,9 %).  Registrering i 

Rikssår och utveckling av spetskompetens inom området kommer 

bli några utav åtgärder för säkerställande av området.  

 

I syfte att vidareutveckla patientsäkerhetsarbete har Omsorgsför-

valtningen fortsatt med egenkontroller och uppföljningar inom 

hälso- och sjukvård utifrån det framtagna under 2018 Årshjulet 

HSV. I syfte att uppnå bättre resultat inom samtliga kvalitetsregister 

har verksamheten påbörjat arbete med översyn av interna samver-

kansforum.  

 

Omsorgsförvaltningen har under 2019 medverkat i det kommunö-

vergripande arbetet med utvecklingsområde rehabilitering och 

hjälpmedel deluppdrag två i Hälso- och Sjukvårdsavtalet vilket in-

nebär framtagande av kommunövergripande riktlinjer för kommu-

nal rehabilitering och hjälpmedelsverksamhet. Det har utarbetats 

en hemsida- rehabiliteringsguiden Skåne som stöd för legitimerade 

arbetsterapeuter och fysioterapeuter och Inspirationsföreläsningar 

har arrangerats under hösten 2019. MAR i Kristianstad kommun 

ingår i en arbetsgrupp som arbetar med kommunövergripande frå-

gor rörande hjälpmedelshantering. 

 

Arbetet med delegeringsrutin samt delegeringar inom området re-

habilitering/ habilitering och hjälpmedel har fortskridit och avslu-

tats under 2019. 

 

Verksamheten har genomfört kvalitetssäkring av dokumentation 

genom journalgranskning. Resultatet visade att leg personal behö-
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ver bli bättre på att använda frastexter för att tydliggöra journal-

skrivning, dokumentera uppföljningar, patienters och anhörigas 

delaktighet och dokumentera utifrån hälso- och sjukvårdsproces-

sen där delarna omvårdnadsprocess och rehabiliteringsprocess in-

går. Arbete med att kvalitetssäkra dessa områden kommer att fort-

skrida under 2020.  

 

Under 2019 uppmärksammades det några risker i verksamheten 

genom både utredningar och signaler från verksamheten. De identi-

fierade riskerna var: översyn rutin för säkra hjälpmedel, bedöm-

ning av vårdnivå vid förändrat hälsotillstånd, informationsöverfö-

ring mellan omvårdnadspersonal och sjuksköterska, tillinformat-

ionsöverföring till en annan vårdgivare i samband med att patien-

ten skickas in samt process egenvård. Samtliga risker har hanterats 

i verksamheten och förebyggande åtgärder har vidtagits.   
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STRUKTUR  
 

Övergripande mål och strategier  

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

 

Övergripande mål och strategier för 2019  
 

Verksamheter har under 2019 jobbat med utveckling av det syste-

matiska kvalitets- och patientsäkerhetsarbete i stöd av olika kon-

troller/uppföljningar. Vårdgivaren är skyldig att bedriver hälso- 

och sjukvård av hög kvalitet och i enlighet med basala hygienruti-

ner 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 under 2018 tagits fram planering för återkommande egenkon-

troller och uppföljningar inom hälso- och sjukvård (årshjulet Hälso- 

och sjukvård, Årshjulet HSV).  Under 2019 har verksamheten ge-

nomfört kontroller inom område: dokumentation (journalgransk-

ning samt antal öppna journaler), läkemedel (patienternas egna lä-

kemedel), systematisk kvalitetsarbete i stöd av avvikelser från och 

till extern vårdgivare, basala hygienrutiner (vinterkräksjuka) samt 

bedrivit systematiskt kvalitetsarbete med stöd av kvalitetsregister 

(palliativ vård) och punktprevalensmätning trycksår.   

 

Verksamheten har även jobbat med uppsatta mål inom område av-

vikelser, samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, 

samverkan om mobilt vårdteam, samverkan kring utvecklingsom-

råde rehab/hjälpmedel samt delegeringar inom området rehabilite-

ring/ habilitering och hjälpmedel. 

 

Inom område avvikelser har verksamheten jobbat med att utveckla 

systematiskt patientsäkerhetsarbete genom analyser av avvikelser.  

I detta syfte har det tagits fram struktur för sammanställning och 

analys av avvikelser på samtliga organisatoriska nivåer samt struk-

tur för spridning av resultaten i lärande syfte. Detta arbete har ge-

nomförts då verksamheten sedan tidigare hade brister i det syste-

matiska kvalitetsarbetet i stöd av avvikelser.      

 

Inom område samverkan vid ut- skrivning från sluten hälso- och 
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sjukvård, SVU har verksamheten jobbat med att säkerställa följsam-

het till rutin för denna samverkan i den egna organisationen utifrån 

den framtagna på Stafvre under dec 2018 åtgärdsplanen. Under de-

cember 2018 hade det uppmärksammats ett ökat flöde av patienter 

från slutenvården till korttidsboende i samband med SVU proces-

sen och osäkerhet kring vilka åtgärder som gäller för dessa patien-

ter efter utskrivning till korttidsboendet. Den uppmärksammade 

risken för patientsäkerhet initierade översyn av följsamhet till SVU 

inom hela organisationen.  

 
Inom område samverkan om mobilt vårdteam har Omsorgsförvalt-

ningen träffa överenskommelse med samtliga primärvårdsenheter 

om teambaserade vårdformer s.k. mobilt vårdteam. Detta i syfte att 

säkerställa läkarstöd till gruppen mest sjuka vilket är överens-

kommet mellan 33 skånska kommuner och Region Skåne i ”Avtal 

om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvård 

i Skåne”. Inskrivning i mobilt vårdteam har påbörjats med start maj 

2019 och i dagsläge (feb. 2020) redovisas det för ca 300 inskrivna i 

mobilt vårdteam.   

 

Inom område samverkan kring utvecklingsområde rehabilitering och 

hjälpmedel har verksamheten jobbat med utvecklingsområdet vil-

ket är deluppdrag två i ”Avtal om ansvarsfördelning och utveckling 

avseende hälso- och sjukvård i Skåne”. Detta innebär att gemen-

samt med övriga kommuner i Skåne arbeta fram kommunövergri-

pande riktlinjer för kommunal rehabilitering, evidensbaserade 

vårdprogram samt att inom hjälpmedelsområdet ta fram ett ge-

mensamt hjälpmedelssortiment. Detta i enlighet med en patient-

centrerad och jämlik vård samt med målet om en sömlös rehabilite-

ring och hjälpmedelsverksamhet. 

 
Inom delegeringar för området rehabilitering/ habilitering och 

hjälpmedel har verksamheten genomfört arbete med att utveckla 

delegeringsrutin för arbetsterapeuter och fysioterapeuter/ sjuk-

gymnaster samt förtydligat delegeringsbara uppgifter för rehab- 

undersköterska. Detta i syfte att förtydliga ansvar och förbättra pa-

tientsäkerheten.   
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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 

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-
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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. 

 

Förvaltningschef 

Förvaltningschef har ett övergripande ansvar för att planera, leda, 

samordna och utveckla verksamheten.  

 

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. 
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Samverkan för att förebygga vårdskador  

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

 
Identifierade processer 
  

 Process Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 

sjukvård 

 Process koordineringsansvar  

 Process Samordnad Individuell Plan, SIP  

 Process Mobilt vårdteam  

 Process Beslutsstöd VISAM  

 

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård är en 

överenskommelse som reglerar utskrivning från slutenvård mellan 

Region Skåne och skånska kommuner. Överenskommelsen bygger 

på lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjuk-

vård (2017:612).    

 

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 den 

enskilde om insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård 

behöver samordnas. Syftet med SIP är att utifrån den enskildes behov 

och önskemål samordna verksamheternas stöd och insatser, samtidigt som 

den ger en helhetsbild av den enskildes situation för alla som är involve-

rade i vården och omsorgen. SIP ökar även den enskildes inflytande och 

delaktighet kring insatser och stöd. 

 

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 
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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 ett verktyg för sjuksköterskor inom den 

kommunala hälso- och sjukvården som ska användas vid försäm-

ring av patientens status och vid behov av ställningstagande till rätt 

vårdnivå. I stöd av VISAM förebyggs även återinläggningar och in-

formationsöverföring mellan berörda vårdgivare i samband med 

byte av vårdansvaret.   

 

 
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)). 

 Gemensam tolkning av koordineringsansvar. 

 Förvaltningsgruppen SVU (Samverkan vid utskrivning från sluten 

hälso- och sjukvård) och SIP (Samordnad Individuell Plan) Regel-

verk.  

 Överenskommelse om mobilt vårdteam mellan Kristianstads 

kommun och samtliga vårdcentraler i Kristianstad.   

 Beslut om samverkansformer på lokal, delregional samt reg-

ional nivå.  

 Avtal om läkarmedverkan för råd, stöd och fortbildning till 

den kommunala hälso- och sjukvården. 

 Överenskommelse om Habilitering. 

 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-
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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.  

 

Gemensam tolkning av koordineringsansvar är ett dokument som 

innehåller Omsorgsförvaltningens och offentligas och privatas 

vårdcentraler i Kristianstad tolkning av innebörden i koordinering-

sansvaret. Dokumentet har tagits fram och godkänt av kommuner 

och vårdcentraler under 2019.  

 

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. 

 

Överenskommelse om mobilt vårdteam är en överenskommelse som 

träffats mellan Kristianstads kommun och samtliga vårdcentraler 

under maj 2019. Överenskommelsen beskriver samarbete om mo-

bilt vårdteam och är baserat på hälso- och sjukvårdsavatalet.  

 

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. Även representanter från slutenvår-

den/somatisk och ASIH är representerade i detta forum. Här plane-

ras det för gemensamma vårdinsatser 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 patientsäkerhetsfrågor. Under 2019 har 

också kommunen och slutenvården möts två ggr/termin i syfte att 

främja samverkan och öka patientsäkerheten. Primärvården har 

varit adjungerande i detta forum vid två tillfällen.       
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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 

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.  

 

Samverkan med Vuxenhabiliteringen Kristianstad har planerats och 

var tänkt att påbörjas under november 2019 men utifrån olika om-

ständigheter blev mötet framflyttat till januari 2020. Syftet med 

detta forum är en ökad förståelse för respektive verksamhet samt 

en intention att underlätta kontaktvägar vid samarbete. 

  

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 Nationell patientöversikt (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 
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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. Under 2019 har det fattas ett beslut om att 

omsorgsförvaltningen kommer att bli producent i NPÖ. Avsikten är 

att detta arbete ska påbörjas efter att ett nytt journalsystem är på 

plats (planeras 2021).  

 

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. 

 

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 
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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. Återkoppling av övriga avvikelser sker på verkställig-

hetsmöten och i ledningsgrupper på olika organisatoriska nivåer. 

Sammanställning av avvikelser görs enligt utarbetat rutin och slu-

tanalys redogörs i Patientsäkerhetsberättelsen. I rutinen om det 

systematiska patientsäkerhetsarbetet i stöd av avvikelser beskrivs 

ansvar för analyser på enhets-, verksamhets- och övergripande 

nivå. Enheter genomför analyser 1 g i månaden samt kvartalmässig 

analys, verksamhetschefer genomföra analyser en gång i kvartalet 

samt slutliga analyser för det gångna året. MAS, MAR och Verksam-

hetschef med ansvar för hälso- och sjukvård genomför analyser två 

gånger/år: halvårsanalys och slutlig analys för det gångna året.     

 

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-

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/ klagomål) och analyser av 

synpunkter och klagomål genomförs dels i det befintliga systemet 
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Flexite och dels i Excel filer avsedda för detta syfte. Analyser följer 

samma flöde som analyser av avvikelser där enheter genomför ana-

lyser 1 g i månaden samt kvartalsmässig analys, verksamhetschefer 

genomför analyser en gång i kvartalet samt slutliga analyser för det 

gångna året. MAS, MAR och Verksamhetschef med ansvar för hälso- 

och sjukvård genomför analyser två gånger/år. MAS tar även emot 

sammanställningar från Patientnämnden. Dessa presenteras för 

verksamheter och nämnden i Patientsäkerhetsberättelsen.  

 

Egenkontroll 

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

 

 
 

Sammanställning av förvaltningens egenkontroller 2019 inom område hälso- och sjukvård 

 

Egenkontroll Frekvens Metod och omfattning 

Journalgranskning  1g/år Kollegial journalgranskning.  

Samtliga enheter inom Hälso- och sjukvårdsor-

ganisationen. 

Läkemedelsgranskning – patienternas 

egna läkemedel  

1g/år Kvalitetsgranskning av extern utförare. 

Samtliga VOBO, HT områden och LSS boenden 

genomför granskning vartannat år.   

Läkemedelsgranskning – basförråd 

(regionbetalda läkemedel) 

Vartannat år  Egenkontroll genom checklista utarbetad av 

Region Skåne. Kommande granskning inträffar 

2020. 

Samtliga Basförråd kontrolleras vid gransk-

ningstillfälle.  

Mätning av följsamhet till basal hy-
gienrutiner.  I år har mätningens fo-
kus legat på basala hygienrutiner 
vid vinterkräksjuka.  
 

1g/år Egenkontroll/ skattning via checklista/ per-

sonnivå och därefter sammanställning på en-

hets- och verksamhetsnivå.   

Samtliga VOBO, HT områden, LSS boenden och 

Personliga assistansärenden, PA, genomför 

skattningen.    
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Punktprevalensmätning, PPM 
Trycksår. 
 

1g/år Mätning genom egenrapport gällande antal 

trycksår och grad av tryck. Ögonblicksbild.   

Samtliga VOBO.   

Rapportering av skyddsåtgärder  Var 3: månad  Mätning genom egenrapport gällande antal 
skyddsåtgärder och sort av skyddsåtgärder.  

Ögonblicksbild för varje enhet.    

Aktuella enheter inom Vobo och Funktionsstöd. 

Systematiskt kvalitetsarbete med 
stöd av kvalitetsregister   
 
Palliativregistret 

Varierande fre-

kvens (några 

mätningar/år). 

Från 2020 plan-

eras det för mer 

regelbundna 

uppföljningar 

som presenteras 

på APT (förslag 

1g/kvartalet). 

Statistik, sammanställningar och analyser. 

Analys av data från Palliativregistret och jämfö-

relse av resultat genom tid.  

Uppföljning av utvalda parametrar i enlighet 

med rekommendation från Socialstyrelsen. I 

uppföljningen ingår följande parametrar: 

Smärtskattning. Brytpunktsamtal, Ordinationer 

smärtstillande, Ordinationer ångestdämpande, 

Munhälsobedömning, Avlidit utan trycksår, 

Mänsklig närvaro vid dödsögonblicket.  

Analyser omfattar samtliga VOBO och HT om-

råden.   

Systematiskt kvalitetsarbete med stöd 

av kvalitetsregister  

Senior Alert 

BPSD 

1 ggr/år Statistik, sammanställningar och analyser 

Uppföljning process mobilt vårdteam  4ggr/år Statistik gällande utvalda indikatorer under 

maj och oktober.  Statistik omfattar samtliga 

VOBO och HT områden. 

Dialogmöte med primärvårdsenheter för upp-

följning och utveckling av samarbete i mobilt 

vårdteam.  

Uppföljning åtgärder inom HSL som 

tagits fram i samband med lex Maria 

anmälan.  

Fortlöpande 

dock minst 1 

ggr/ år i sam-

band med Pati-

entsäkerhetsbe-

rättelse. 

MAS och MAR bevakar att de planerade åtgär-

derna har vidtagits. Detta i dialog med VC HSV 

och vid behov med ledningsgruppen. 

Omfattning: samtliga åtgärder som vidtagits i 

samband med lex maria anmälan.    
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Öppna journaler  2ggr/år Ögonblicksbild vid sökning i verksamhetssy-

stem. Återkoppling till verksamheterna för åt-

gärd. 

Omfattning: samtliga VOBO och HT områden + 

Funktionsstöd. 

Systematiskt kvalitetsarbete med stöd 

av avvikelser  

1 gång/ månad 

Enhetsnivå 

4 ggr/ år Verk-

samhetsnivå 

2 ggr/ år För-

valtningsnivå 

Sammanställningar och analyser. 

Omfattning: samtliga VOBO, HT områden, LSS 

boenden och PA.   

  

Planerad/oplanerad tillsyn av verksamheter 

 
 

 

PROCESS – Åtgärder för att öka 

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

 

I syfte att uppnå uppsatta mål för verksamheten för 2019 har det 

vidtagits olika strategiska åtgärder, bedrivits samverkan samt för-

ändring av arbetssätt.  

 

Inför 2019 har verksamheten enats om följande mätbara mål, se 

tabell nedan. Nedan beskrivs också måluppfyllelse samt fortsatt 

förbättringsarbete. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

   

 
 

19 

 

Område/mål  

 

Måluppfyllelse 

 

Fortsatt förbättringsar-

bete utifrån resultat 

 

Avvikelser 

Utveckla systematiskt patientsäkerhetsarbete i stöd av 
avvikelser.  Ta fram strukturen för sammanställning 
och analys av avvikelser på samtliga organisatoriska 
nivåer. Detta i syfte att kunna identifiera risker i verk-
samheten, trender och mönster och i stöd av dessa 
kunna bedriva förbättringsarbete. Säkerställa arbete 
enligt den framtagna strukturen.  Gäller även avvikel-
ser över vårdgivargränser.  

Struktur är framtagen, 
arbetssätt påbörjat. 

Fortsätta utveckla det 
systematiska patientsä-
kerhetsarbetet med stöd 
av framtagen rutin/ ar-
betssätt. 

 

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 
åtgärdsplanen på Stafvre under dec 2018 (uppmärk-
sammat ökat flöde av patienter från slutenvården i 
samband med SVU processen och osäkerhet kring vil-
ken fortsatt vård som är planerat för dessa patienter 
efter utskrivning). 

Bättre följsamhet till 
rutin och därmed 
ökad patientsäkerhet. 
Mäts genom statistik 
och analys av para-
metrar/ moment som 
ingår i SVU- process. 

Implementering av re-
sultat från korttidsav-
delning inom Samtliga 
VOBO, HT områden och 
LSS verksamhet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Samverkan om mobilt vårdteam 
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Träffa överenskommelse med samtliga primärvårds-
enheter i stöd av ”Avtal om ansvarsfördelning och ut-
veckling avseende hälso- och sjukvård i Skåne” om 
teambaserade vårdformer och påbörja inskrivning en-
ligt målsättning i överenskommelsen.  

Avtal har träffats un-
der maj 2019. In-
skrivning i mobilt 
vårdteam har påbör-
jats och följs upp med 
hjälp av statistik och 
analyser. 

Fortsatt arbeta för ökat 
antal inskrivna patienter 
i Mobilt Vårdteam, öka 
antal läkarbesök samt 
säkerställa kvalité i pro-
cessen mobilt vårdteam 
utifrån beskrivna para-
metrar. Därefter utvidga 
samarbete utifrån mål i 
HS- avtalet (tidvis svik-
tande samt riskpatien-
ter). 
 
 
 
 
 

 
Samverkan kring utvecklingsområde rehab/hjälpmedel 

 
Arbeta med utvecklingsområde rehab/hjälpmedel del-
uppdrag två i ”Avtal om ansvarsfördelning och utveckl-
ing avseende hälso- och sjukvård i Skåne” vilket inne-
bär att gemensamt med övriga kommuner i Skåne ar-
beta fram kommunövergripande riktlinjer för kommu-
nal rehabilitering, evidensbaserade vårdprogram samt 
att inom hjälpmedelsområdet ta fram ett gemensamt 
hjälpmedelssortiment. Allt i enlighet med en patient-
centrerad vård, jämlik vård samt med målet om en 
sömlös rehabilitering och hjälpmedelsverksamhet. 

Rehabiliteringsguiden 
är i drift (en gemen-
sam sida som stöd för 
leg personal gällande 
rehabilitering kom-
munövergripande i 
Skåne). 
 
Arbetsgrupp hjälp-
medel har påbörjat 
arbete med att se över 
administrativa rutiner 
som bör minskas. Har 
påbörjat arbetet att se 
över gemensamt 
hjälpmedelssortiment. 

Fortsatt arbete inom ar-
betsgrupp hjälpmedel. 
Möte med första linjens 
enhetschefer rehab för 
juridisk utbildning/ in-
formation. 
Arbetsgrupp hjälpmedel 
arbetar vidare med möj-
lighet till gemensamt 
hjälpmedelssortiment. 

 
Delegeringar rehabpersonal 

 
Att utveckla delegeringsrutin för arbetsterapeuter och 
fysioterapeuter/ sjukgymnaster samt skapa en arbets-
beskrivning/ delegeringsbara uppgifter för rehab- un-
dersköterskor. 

Är klart, ska imple-
menteras 2020. 

Ökad patientsäkerhet 
med stöd av tydligare 
material. Implemente-
ring i verksamheterna. 

 

 

Arbetssätt och verktyg 

Under 2019 har verksamheten jobbat med förändringar av arbets-

sätt, med olika verktyg, åtgärder och samarbeten som har haft be-

tydelse för att förbättra patientsäkerheten under året.  
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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.   

Gruppens uppdrag är att vara spetskompetens inom området, vara 

en resurs för verksamheterna inom palliativ vård, stöta verksam-

heten genom att identifiera förbättringsområden, delta i framta-

gande av förslag till förbättringsåtgärder, stöta verksamheten ge-

nom att vara förtrogna med gällande rutiner, beslut om arbetssätt 

och förbättringsåtgärder och vara språkrör för dessa. Under 2019 

har gruppen tillsammans med MAS tagit fram lokala rutiner gäl-

lande palliativ vård och varit stöd till verksamheterna i implemen-

teringsfasen.   

 

Under 2019 har verksamheten jobbat med säkerställande av be-

dömningar och informationsöverföring till en annan vårdgivare i 

samband med försämring av patientens status. I syfte att säker-

ställa bedömningar har det vidtagits informativa insatser till sjuk-

sköterskor om vikten att använda bedömningsstöd VISAM för väg-

ledning i avgörande om vårdnivå. I syfte att säkerställa informat-

ionsöverföring till en annan vårdgivare har verksamheten jobbat 

med delvis elektronisk hantering av Information vid akutbesök. Re-

sultat mätts i antal avvikelser.    

 

Under 2019 har verksamheten fattat beslut om säkerställande och 

utveckling av område sår. I detta syfte har det fattas beslut om att 

Kristianstads kommun ska börja registrera i kvalitetsregister Riks-

sår och säkerställa spetskompetens inom området med start hösten 

2020.  

 

Kvalitetsregistren Senior alert, Svenska Palliativregistret och BPSD 

ska användas fullt ut enligt implementeringsplan.  Omsorgsförvalt-

ningen deltar i PPM, punktprevalensmätningar gällande hygien- 

och klädregler samt trycksår. Under 2019 i stället för PPM följsam-

het till basala hygienrutiner och klädregler har det utförts egenkon-

troll basala hygienrutiner vid vinterkräksjuka. Under 2019 har Om-

sorgsförvaltningen fortsatt att registrera i kvalitetsregister Senior 

Alert, Svenska palliativregister och BPSD samt deltagit i punktpre-

valensmätning trycksår. Omsorgsförvaltningen behöver ta fram ett 

bättre arbetssätt kring registreringar, sammanställningar och ana-

lyser av resultat som ett led i det systematiska patientsäkerhetsar-
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betet.  

 

Under 2019 har verksamheten avslutat det påbörjade under 2018 

arbete med att säkerställa inskrivning i den kommunala hälso- och 

sjukvården genom En väg in. Rutiner för inskrivning har utarbetats 

och implementerats.  Inskrivning den kommunala hemsjukvården 

utförs av en vårdkoordinator med stöd av ett strukturerat arbets-

sätt.  

 

För arbetsterapeuter och fysioterapeuter inom Rehab- enheten, har 

ett arbete med att skapa en e- tjänst för att ta emot patientärende 

från omvårdnadspersonal på Vård- och omsorgsboende och inom 

hemtjänst. Detta för att öka tillgänglighet för medarbetare att 

kunna meddela om aktuellt ärende oavsett tidpunkt samt för de pa-

tienter/ närstående som själv kontaktar via telefon. 

 

Åtgärder  

Det har planerats för kommunövergripande hjälpmedelsförråd med 

tillhörande buffertförråd och returstation. Uppstart av verksamhet-

en planerades för våren 2019 men har startats upp först hösten 

2019. Verksamheten planeras vara i full drift våren/ sommaren 

2020. Verksamheten kommer att leda till minskad lagerhållning, 

bidra till effektivare hjälpmedelshantering, rekonditionering och 

återanvändande med budgetföljsamhet, stöd och avlastning för le-

gitimerad personal som resultat.  

 

Förberedelser till åtgärder inom område delegeringar av admini-

strering av insulin och subkutana injektioner utifrån patientsäker-

hetsperspektiv där minst utbildade tar hand om mest sjuka. Förbe-

redelserna har varit ett steg i översyn av delegeringsbara arbets-

uppgifter för hälso- och sjukvårds undersköterskor, undersjukskö-

terskor och vårdbiträden.    

 

Intern samverkan  

Det har skett samverkan för anpassning av Hälso- och sjukvårdsor-

ganisationen till den nya strukturen för Hemtjänstorganisationen 

och detta för ökad patientsäkerhet. Anpassningen har blivit klar-

under september 2019 och resulterade i samma antal hemsjuk-

vårdsområden som hemtjänstområden, samma namn på områden 

samt tydlig ansvarsfördelning utifrån omvårdnadsperspektiv och 
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tydlig struktur för planering av arbetsuppgifter.        

 

Extern samverkan 

Inom ramen för extern samverkan har kommunen och samtliga 

vårdcentraler skrivit på överenskommelse om samarbete i Mobilt 

vårdteam. Det har påbörjats inskrivningar i mobilt vårdteam. In-

skrivningar gäller mest sjuka och sker enligt inklusionskriterier och 

vid behov av högre grad av omhändertagande. Det mobila vårdtea-

met består av kommunens sjuksköterska (omvårdnadsansvarig 

sjuksköterska, OAS) och primärvårdens läkare.     

 

 

Riskanalys  

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

 

Process identifierade risker  

 Process Hälso- och sjukvård/ omvårdnadsprocess/ rehabili-

teringsprocess. Risk uppmärksammades i samband med 

förberedelser inför Intern kontroll inom områdena bedöm-

ning av vårdnivå, genomföra åtgärder samt uppföljning. Risk 

uppmärksammades även vid dokumentationsgranskning 

samt vid utredning av avvikelse. 

 Process bedömning av vårdnivå vid förändrat hälsotillstånd 

och informationsöverföring till en annan vårdgivare. Risk 

uppmärksammades genom avvikelse och dokumentations-

granskning.  

 Process egenvård. Risk uppmärksammades genom avvikelse 

 SVU, Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjuk-

vård. Signal från verksamheten.  

 HSL omorganisation som anpassning till omorganisation av 

Hemtjänst. Risk uppmärksammades genom avvikelser. 

I samband med hantering av avvikelser bedöms avvikelsens allvar-

lighetsgrad vilket i sin tur är vägledande för fortsatt hante-

ring/utredning av händelsen.   

Inom process Hälso- och sjukvård/ omvårdnadsprocess/ rehabilite-

ringsprocess har verksamheten identifierat risk i samband med 

dokumentationsgranskning och via utredning av en avvikelse. Att 

inte jobba med alla steg i omvårdnads-/rehabiliteringsprocessen 

innebär risk att patienter inte få den vård som de behöver. Inom 
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sjuksköterskeorganisationen hade förbättringsåtgärder fokus på 

omvårdnadsprocess i samband med bedömning av vårdnivå. Inom 

rehab organisationen hade förbättringsåtgärder haft fokus på reha-

biliteringsprocess i sin helhet. Båda processer består av samma fa-

ser: bedömning, mål, planering, genomförande och utvärdering.  

 

Det uppmärksammades vid återkommande tillfällen att det förelig-

ger en risk i samband med utförande av egenvård. I samband med 

ställningstagande till egenvård ska den legitimerade yrkesutövaren 

bedöma inom sitt ansvarsområde i fall en hälso- och sjukvårdsin-

sats kan utföras av patienten själv eller av personal utan medi-

cinska kunskaper, dvs. utan delegering eller som hälso- och sjuk-

vård. För att vården ska vara säker är det viktigt med korrekta be-

dömningar av egenvård (oftast är det läkare som bedömer egen-

vård) samt korrekt informationsöverföring och planering för insat-

sen vid beslut egenvård eller egenvård med hjälp vilket berör vår 

egen organisation (utförare av hemtjänst eller LSS beslut). I syfte 

att kvalitetssäkra process egenvård har verksamheten påbörjat sä-

kerställande av kunskaper inom sina enheter. Egenvård kommer 

att vara ett samverkansämne med externa vårdgivare under 2020.   

 

Under 2018 har korttidsboende Stafvre uppmärksammat ökat flöde 

av patienter från slutenvården i samband med SVU processen, Sam-

verkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, och upplevd 

osäkerhet kring insatser som blivit planerade för patienter efter 

utskrivning. Under analys av den uppkomna situationen har verk-

samheten kunnat identifiera orsaker till den uppkomna situationen 

och en åtgärdsplan har tagits fram. Under första halvåret av 2019 

har korttidsboende jobbat med de identifierade riskerna och åtgär-

derna. De identifierade riskerna var både externa och interna fak-

torer. 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 lä-

karstöd från primärvården. Bland interna faktorer har korttidsbo-

ende identifierat brister i följsamhet till SVU processen. I syfte att 

säkerställa säker vård har korttidsboende jobbat med kartläggning 

av brister i SVU i form av statistik. Detta som underlag för dialog 

med både sluten- och primärvården i syfte att kvalitetssäkra ut-

skrivningsprocessen. Samtliga sjuksköterskor på Stavfre har fått 

fortbildning i SVU. Nästa steg i detta arbete är fortbildning till samt-
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liga sjuksköterskor vilket har påbörjats under 2019 och kommer a 

tt fortskrida under 2020. Flöde för SVU processen har förändrats 

med avseende på beslutsfattande om hemgång utifrån hälso- och 

sjukvårdsperspektivet. Framöver markeras patienter klara för 

hemgång efter att sjuksköterska har bedömt att hemgången är sä-

ker då samtliga delar i SVU processen inklusive beskrivning av 

framtida insatser och övertagande av medicinska ansvaret har do-

kumenterats i Mina Planer.   

 

Under 2019 har Hemtjänstorganisationen genomfört en organisa-

torisk förändring viket resulterade i 17 hemtjänstområden. Då 

hälso- och sjukvårdsorganisationen hade en annan struktur fanns 

det risker för upprätthållande av god och säker vård då det var 

svårt att säkerställa informationsöverföring både inom Hälso- och 

sjukvårdsorganisationen och mellan Hälso- och sjukvårds- och 

Hemtjänstorganisationen. I syfte att säkerställa patientsäker vård 

har HSV organisationen omorganiserat och fått samma struktur 

som Hemtjänstorganisationen.   

 

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 

och denna har lett till en Lex Maria- anmälan. Händelsen handlade 

om en rollator som tappade ett hjul i samband med användning vid 

utomhuspromenad.  

Det har gjorts 7 anmälningar till IVO gällande tillbud/ negativ hän-

delse med medicintekniska produkter.  

Utifrån en synpunkt och klagomål gällande riskbedömning vid fall 

kopplat till bedömning av hjälpmedelsbehov så har information/ 

utbildning skett till arbetsterapeuter och fysioterapeuter gällande 

dokumentation med fokus på teamdiskussion och dokumentation 

av riskanalyser.  

 

Inom sjuksköterskeorganisationen har det utretts två händelser 

inom ramen för lex Maria anmälan samt 8 synpunkter och klagomål 

som inkom via den egna organisationen och 3 som inkom via Pati-

entnämnden. En utav lex Maria anmälningar handlade om brister i 

bedömning av patientens status samt brister i informationsöverfö-

ring inom HSV organisationen och mellan HSV- och HT organi-
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sationen samt brister i uppföljning. En patient som hade larmat pga. 

förändrat hälsotillstånd hade inte blivit bedömt men inte på ett 

strukturerat sätt enligt VISAM, det skedde inget hembesök av sjuk-

sköterska och ordination på uppföljning av patientens status varit 

otydlig. Patientens status blivit ytterligare försämrad ca 20 timmar 

efter första kontakt mellan omvårdnadspersonal och sjuksköterska 

och patienten skickades in till slutenvården. Patientens liv gick inte 

att rädda. Händelsen ledde till åtgärder för säkerställande av be-

dömningar enligt VISAM och framtagande av en nytt strukturerad 

överrapportering mellan omvårdnadspersonal och sjuksköterska. 

Även omorganisation av hälso- och sjukvård hade varit en del av 

förebyggande åtgärder.    

 

Lex Maria anmälan nummer två handlade om brister i arbete enligt 

omvårdnadsprocessen, brister i utförande av riskbedömningar 

samt kunskaper inom område sår.  Händelse handlade om en pati-

ent vårs sår på en tå blivit kraftigt försämrat vilket resulterade i en 

amputation. I syfte att förebygga att liknande händelse upprepas 

har verksamheten jobbat med kunskaper inom omvårdnadsproces-

sen, sjuksköterskans ansvar för utfarande av riskbedömning samt 

kunskaper inom sår både på individnivå men även inom organisat-

ionen i sin helhet. Som etta led i detta arbete har det beslutats om 

utbildningsinsatser till särskilda sjuksköterskor inom område sår 

(spetskompetens) samt systematisk kvalitetsarbete i stöd av kvali-

tetsregister Rikssår. Detta med verkställande under hösten 2020. 

Det har även påbörjats översyn av ansvar för bedömningar i Senior 

alert och översyn av förutsättningar för teamsamverkan kring pati-

enten. Även detta arbete kommer att fortskrida under 2020. 

 

En utav synpunkterna som inkom via Patientnämnden handlade 

om en 90-årig man som åkte med ambulans till sjukhuset och däref-

ter kom i taxi till korttidsboende. Mannen hittades liggandes utan-

för dörren skräckslagen och frusen. I utredningen involverades 

både slutenvård, sjukresor och kommunal korttidsenhet. Orsaken 

till händelsen bedöms bestå av brister i bedömning av patientens 

status på akuten/informationsöverföring mellan akuten och anhö-

rig angående patientens gångförmåga vilket orsakat beställning av 

resa ”gående och hand i hand” vilket var felaktigt. Bristen har även 

varit okunskaper hos personaler på korttidsboendet kring läm-

ningsställe för patienter som kommer in med sjukresor. Ett förtyd-

ligande kring det har skett till verksamheten.  
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En annan synpunkt handlade om en 36 årig kvinna med muskela-

trofi och ökad risk för lunginflammation som hade synpunkter på 

att personalen skulle använda munskydd i samband med utförande 

av nära omvårdnad.  Utredningen visade att i syfte att förebygga 

risk för smitta ska personalen följa basala hygienrutiner och att 

inget munskydd behöver användas i detta fall. Berörd personal har 

fått genomgång av basala hygienrutiner.     

 

 

Informationssäkerhet  

HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1§  

 

Förvaltningen har anslutits till NIS-direktivet. NIS-regleringen in-

nebär i korthet krav på informationssäkerhet och incidentrappor-

tering för leverantörer av samhällsviktiga och vissa digitala tjäns-

ter. Tillsyn är även genomförd av IVO. 

 

Verksamhetssystemet är skattat via SKR´s Klassa. KLASSA är ett 

verktyg för klassificering av IT-system med avseende på informat-

ionssäkerhet. 

 

Inom område informationssäkerhet har verksamheten genomfört 

gallring och underhåll av behörigheter som en led i arbete med för-

bättring av informationssäkerheten, rutin för rensning av ej aktiva 

användare införd i förvaltarprocessen. 

 

Under 2019 har MAS och MAR tillsammans med dokumentations-

gruppen och vårdutvecklare genomfört journalgranskningar vars 

syfte var att kvalitetssäkra de legitimerades journalföring.  

 

RESULTAT OCH ANALYS  

SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3  

 

Egenkontroll 

 
Egenkontroller inom område hälso- och sjukvård genomförs nu-

mera på ett strukturerat sätt enlig det framtagna under 2018 Års-

hjulet.  
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Redogörelser för egenkontroll utifrån Årshjulet HSV 

Planerade uppföljningar (återkommande årligen) 

 

1. Journalgranskningar  

Syfte är att säkerställa att dokumentation sker i den omfatt-

ning som lagen beskriver.   

  

Handledning, kollegial journalgranskning och dokumentat-

ionsstöd är viktiga för att identifiera och skapa förbättrings-

områden och skapa förutsättningar för kvalitetsutveckling. Att 

arbeta vidare med 2020; använda frastexter, göra omvård-

nads/ rehabplaner samt koppla händelse och resultat så man 

tydligt ser att uppföljningar är utförda. Dokumentera enligt 

processmodell Hälso- och sjukvård/Omvårdnadsprocess samt 

dokumentera patientens delaktighet. 

 

2. Öppna journaler  

Syftet är att minska antal öppna journaler på patienter där 

vårdtillfällen är avslutade. Detta ur sekretets perspektiv.   

 

Antal öppna journaler; 31/12- 2018; 5888 st. 1/3-2019; 5155 

st. 4/9-2019; 5681= En minskning har skett mellan första och 

andra ögonblicksbilden. Mellan första och tredje sökningen så 

är det endast en marginell minskning med 200 journaler (3, 6 

%). Det arbetas fortfarande inte systematiskt med denna del 

av dokumentationen. Egenkontroll och återkoppling till verk-

samheter i APT forum kommer att fortskrida i syfte att synlig-

göra resultaten och ge kunskaper om syfte för bättre följsam-

het till rutinen.  

 

3. Läkemedelsgranskningar  

Syftet är att säkerställa läkemedelshantering som är förenad 

med hög patientsäkerhet.  

 

Utifrån resultat från läkemedelsgranskningarna har verksam-

heten jobbat med dokumenterat övertagande av ansvar för lä-

kemedelshantering, säkrare förvaring av läkemedel med hjälp 

av digitala läkemedelskåp (implementering pågår enligt fram-

tagen plan) samt större tidsmässig flexibilitet i samband med 

iordningsställande av läkemedel i dosetter genom iordnings-
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ställande i 3 dosetter. Det pågår även aktivt arbete kring han-

tering av läkemedel via dosdispensering i stället för dosett 

samt hantering av ordinationer via Pascal även för patienter 

som nekar dosdispensering. Under 2019 har verksamheten 

påbörjat omvärldsbevakning gällande digitala signeringslistor 

vilket kommer att fortskrida även under 2020.   

 

4. Basala hygienrutiner 

Syftet är att säkerställa god hygienisk standard och därmed 

god och patientsäker vård.  

   

Under 2019 har det skett kontroll av kunskaper om och följ-

samheten till basala hygienrutiner med fokus på vinterkräk-

sjuka.  Egenkontrollen omfattade både verksamheter i egen-

regi och privata utförare.  

 

Inom privat regi har samtliga utom en verksamhet besvarat 

egenkontrollen (utförare av privat hemtjänst). Egenkontrollen 

har visat på behov av säkerställande av vissa parametrar inom 

basala hygienrutiner som t.ex. användning av långärmat plast-

förkläde, beslutsfattande om utbrott av vinterkräksjuka, att til--

lämpa balsa hygienrutiner oavsett känd smitta, hantering av 

tvätt av händer och användning av sprit, hantering av plastför-

kläde, hantering av handskar. Samtliga VOBO och två och fyra 

hemtjänst har vidtagit åtgärder. Åtgärderna var Inköp av 

långärmade förkläder samt genomgång/utbildning i basala hy-

gienrutiner. 

 

Inom Verksamhetsområde Funktionsstöd (LSS boenden och 

personliga assistansärenden) har egenkontrollen visat på be-

hov av säkerställande av basala hygienrutiner inom paramet-

rar användning av långärmat plastförkläde, hantering av 

handskar, hantering av sprit och begränsa antal personal vid 

sjukdom. Åtgärder som vidtagits var: inköp av långärmade för-

kläder, genomgång av basala hygienrutiner samt begränsa an-

tal personal vid sjukdom.  

 

Inom Verksamhetsområde Funktionsstöd (Socialpsykiatri och 

daglig verksamhet) har egenkontrollen visat på behov av säker-

ställande av basala hygienrutiner inom parametrar användning 

av långärmat plastförkläde, hantering av tvätt av händer och 

användning av sprit, hante- ring av plastförkläde, hantering 
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av handskar och hemgång vid sjukdom (daglig verksamhet). 

Åtgärder som vidtagits var: inköp av långärmade förkläder, ge-

nomgång av basala hygienrutiner samt hemgång vid sjukdom.  

 

Inom verksamhetsområde Hälso- och sjukvård har samtliga 11 

områden besvarat egenkontrollen.  Av dessa har 5 redovisat 

behov av att säkerställa basala hygienrutiner inom olika pa-

rametrar som t.ex. användning av långärmat plastförkläde, in-

formation till patienter om risken för smittspridning, hantering 

av plastförkläde, hantering av tvätt av händer och användning 

av sprit samt beslutsfattande om utbrott av vinterkräksjuka. 

Enbart ett område har vidtagit förebyggande åtgärder. Åtgär-

den var genomgång av basala hygienrutiner.    

 

Inom verksamhetsområde Hemtjänst har samtliga enheter be-

svarat egenkontrollen. Des största förbättringsområden har 

identifierats inom parametrar: användning av långärmat plast-

förkläde, information till brukare/patienter om risken för smitt-

spridning, hantering av tvätt av händer och användning av sprit 

samt beslutsfattande om utbrott av vinterkräksjuka och upp-

maning till brukare/patienter att tvätta händerna. Inga enheter 

inom verksamhetsområde Hemtjänst har redovisat för åtgär-

der relaterade till resultaten i egenkontrollen.   

 

Inom verksamhetsområde VOBO har samtliga enheter besva-

rat egenkontrollen. Des största förbättringsområden har iden-

tifierats inom parametrar: användning av långärmat plastför-

kläde, beslutsfattande om utbrott av vinterkräksjuka, informat-

ion till brukare/patienter om risken för smittspridning, uppma-

ning till brukare/patienter att tvätta händerna, hantering av 

plastförkläde, tvätt av händer och användning av sprit. Inga en-

heter inom verksamhetsområde VOBO har redovisat för åtgär-

der relaterade till resultaten i egenkontrollen.   
 

 

5. Systematiskt kvalitetsarbete med stöd av kvalitetsregister och 

punktprevalensmätningar.  

Syftet är att identifiera risker på både individ- och organisat-

ionsnivå samt vidta förebyggande åtgärder på individnivå och 

förbättringsåtgärder på organisationsnivå.  
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BPSD 
Målet för 2018 - 2019 var att samtliga demensenheter skall vara 

anslutna till BPSD-registret och påbörjat implementeringen samt 

gjort en skattning per kund. Samtliga demensboende är anslutna till 

BPSD registret, antal vård- och omsorgsboende som är anslutna är 

två enheter. Dessa boende har anslutits i samband med att deras 

demenssenheter anslutits till BPSD-registret. Inom Funktionsstöd 

är tre enheter anslutna. Målet 2019 var en skattning per person i 

BPSD-registret. Målet är ej uppnått. Bidragande orsak är sannolikt 

byte av enhetschefer, sjuksköterskor och att BPSD administratörer 

slutat på enheterna. Sannolikt påverkar även flyttning av verksam-

heter och nedstängning av verksamheter antalet skattningar. Samt 

svårigheter att samordna tid för BPSD-skattning med legitimerad 

personal. 

 

PPM trycksår 

Resultat i PPM trycksår visar att 14,9 % av de riskbedömda patien-

terna i Senior Alert hade trycksår vilket, i stort, är ett oförändrat 

resultat jämfört med 2018 (-1 %). I syfte att kvalitetssäkra området 

sår har verksamheten fattat beslut om kunskapslyft genom att ut-

valda sjuksköterskor kommer att fortbildas inom sår i syfte att bi-

stå verksamheten med spetskompetens. Verksamheten kommer 

även att registrera i Rikssår för kvalitetssäkring genom tillgång till 

kunskaper och uppföljningar. Framöver kommer utförande av mät-

ningarna I PPM trycksår säkerställas genom tydliga instruktioner 

om sjuksköterskans ansvar vid utförande av bedömningar. I dags-

läge råder det osäkerhet kring ansvar och om de är utförda på ett 

korrekt sätt.  

 

Svenska Palliativregistret  

Samtliga kvalitetsindikatorer har (långsamt) förbättrats sedan 

2015 utom ordination av opioder, ordination av smärtstillande, avli-

dit utan trycksår samt mänskligt närvaro vid dödsögonblicket. Dessa 

indikatorer har visat minskad måluppfyllelse under 2019 i jämfö-

relse med 2018.  Ingen av indikatorn lever upp till Socialstyrelsen 

mätvärden för 2019 vilket är försämring i jämförelse med 2018 då 

tre indikatorer levde upp till målvärde (ordination av opioder, avli-

dit utan trycksår och mänsklig närvaro vid dödsögonblicket). Nästan 

samtliga resultat har minskat något sedan 2018 (marginellt) utom 

Brytpunktsamtal. Tydliga förbättringsområden är Dokumenterat 

brytpunktsamtal (61,3 %, målvärde 98 %), Smärtskattning sista lev-
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nadsveckan (43,3%, målvärde 100 %) samt Dokumenterad munhäl-

sobedömning (49,2%, målvärde 90 %).  Övriga indikatorerna är 

förhållandevis bra. Dokumenterat symtomskattning är enligt Social-

styrelsen ingen indikator som följs upp längre.   

 

Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer. Resultat för Kristianstads 
kommun 2015-2019 

 

Kvalitetsindikatorer 

Socialstyrelsen 

 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

Dok. bytpunktsamtal 
(målvärde 98 %) 

31,9 % 45,7 % 41,5 % 60 % 61,3% 

Ord. inj. opioid v.b 
(målvärde 98 %) 

91,0 % 96,3 % 92,1 % 99,2 % 96,4% 

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

78,5 % 83,5 % 81,1 % 92,5 % 90,1% 

Smärtskattad sista 
levnadsveckan 
(målvärde 100 %) 

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

Dok. munhälsobe-
dömning 
(målvärde 90 %) 

38,9 % 37,2 % 39,6 % 49,2 % 42,3% 

Utan trycksår grad 
2-4 
(målvärde 90 %) 

92,4 % 86,6 % 90,9 % 90,8 % 83,8% 

Mänsklig närvaro i 
dödsögonblicket 
(målvärde 90 %) 

88,2 % 88,4 % 89 % 92,5 % 81,1% 

Dok. symtomskatt-
ning 
(målvärde 100 %) 

16 % 6,1 % 16,5 % 22,5 % - 

 

Kvalitetsregister Senior Alert 

Under 2019 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 
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och systematik för det förebyggande arbetet.  

Under 2019 har det skett en minskning av antalet bedömda perso-
ner med 11 % och en minskning gällande antal bedömningar med  

8 % totalt i jämförelse med 2018. Från totalt 974 unika personer 

och 1408 bedömningar under 2018, till 865 unika personer och 

1296 bedömningar under 2019. Inom hemsjukvård har det skett en 

ökning av antalet bedömda personer med ca 7 % från 63 personer 

under 2018 till 68 personer 2019. Hemgångsstödsteamet har pre-

senterat en ökning med 49 % från 47 bedömda personer 2018 till 

92 bedömda personer 2019. På övergripande kommunnivå har an-

tal åtgärdsplaner vid risk minskat med 4 %. Antal utförda åtgärder 

vid risk har ökat med 2 %. Resultatet för respektive verksamhets-

gren följer resultatet i stort. Vård- och omsorgsboende har minskat 

antal utförda åtgärder vid risk. Hemgångsstödsteamet har ökat 12 

% vad gäller åtgärdsplan med risk och med 86 % vad gäller utförda 

åtgärder. Omsorgsförvaltningen behöver framöver jobba mer aktivt 

med övergripande analyser av resultat och åtgärder från Senior 

Alert. Inom verksamhetsområde HSV har processen säkerställts 

genom att ny leg personal informeras om Kvalitetsregister i sam-

band med introduktion.  

 

Sammanställning av skydds- och begränsningsåtgärder  

Rapporter har inkommit från totalt 41 enheter under 2019. 29 

inom Vård- och omsorgsboende och 12 inom Funktionsstöd. Inom 

äldreomsorg är det främst skyddsåtgärderna rörelselarm samt 

sänggrindar som används. Samtycke som beskrivs är uttryckligt i 

hälften av fallen och presumtivt i den andra hälften. Inom Funkt-

ionsstöd är det samma typ av skydds- och begränsningsåtgärder 

men i betydligt mindre skala. Samtycket beskrivs i övervägande fall 

som presumtivt eller konkludent. Här finns också individuellt ut-

formade skydds- och begränsningsåtgärder i större utsträckning 

såsom EP- larm, skyddshjälm och specialanpassat höftbälte. 

  

Nationell Patient Översikt, NPÖ 

Nytt för 2019 är egenkontroll gällande mätning av antal slagningar 

i Nationell Patient Översikt, NPÖ. Egenkontrollen hjälper verksam-

heten mäta antal slagningar i NPÖ, dvs. antal tillfällen då legitime-

rade hämtar information från journalföring som produceras hos en 

annan vårdgivare på en gemensam plattform. Nationell Patientö-

versikt har betydelse för god patientvård. Användningen av NPÖ 
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har ökat under 2019. I snitt hade legitimerade gjort 572 slagning-

ar/ månad med ett spann från 359 som lägst till 905 som högst. I 

jämförelse med andra kommuner visar resultatet att NPÖ används i 

relativt stor utsträckning i Kristianstad kommun men förbättrings-

potential finns. Återkoppling ska ske kvartalmässigt på respektive 

enhet på APT. Detta i syfte att följa utvecklingen och motivera till 

användning av NPÖ.  

  

Avvikelser 

Systematiskt kvalitetsarbete med stöd av avvikelser, vilket innebär 

analysarbete i varje enhet samt övergripande på verksamhetsnivå 

och därefter på förvaltningsnivå har påbörjats under 2019. Resulta-

tet visar att det behövs stöd och kunskap för att arbeta med ana-

lyser. Vid både halvårs- och helårssammanställningen ses bristande 

analyser gällande orsaker till att avvikelserna skett. Orsaker ute-

lämnas till stor del vilket gör analysarbetet på förvaltningsnivå svårt 

att arbeta vidare med. Risk föreligger att åtgärder vidtas som inte är 

direkt kopplade till bakomliggande orsaker. Resultat och analys per 

funktionsrör redovisas nedan. 

  

Funktionsstöd Socialpsykiatri/ daglig verksamhet  

Vanliga avvikelser är att läkemedel är ej given (oavsett tid på dyg-

net) och ej signerad lista. Analys: Inom socialpsykiatrin är det 

många missade läkemedel och att personal glömmer att signera när 

läkemedel ges. Jämfört med gruppbostad och personlig assistans så 

ses fler fel i dospåsarna. Åtgärd: se över rutinerna för personalens 

arbetstid. Se över ansvarsfördelning och vilka typer av påminnelser 

som kan vara aktuella. 

 

Funktionsstöd gruppbostad/ personlig assistans  

Majoriteten av avvikelserna är läkemedel som ej givits och att per-

sonal ej signerar efter att de gett läkemedel. Åtgärd: översyn av 

struktur och rutiner av personalens arbete. Dels genom att dela upp 

arbetsuppgifterna på schemarader så att det blir tydligt vilka kun-

der som personalen ansvarar för under dagen. Det genererar tyd-

lighet för kunden gällande vem som ansvarar för insatsen. Även sä-

kerställa att läkemedel ges i rätt tid, till rätt kund, att det signeras 

efteråt och enhetschef kan följa vem/vad som brister. Det finns en-

heter inom funktionsstöd där det inte finns avvikelser. Fortsatt im-
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plementering kommer att ske gällande utbildning i avvikelsepro-

cessen i syfte att samtliga medarbetare förstår vikten av förbätt-

ringsarbete utifrån avvikelser. 

 

Hälso- och sjukvårdsorganisationen, HSV 

Flertalet interna avvikelser berör brister i dokumentation, brist i 

prioritering/kunskap och hantering av ärende. Flertalet avvikelser 

handlar om bristande följsamhet till rutiner så som feldelning av 

dosetter, felaktiga signeringslistor och i ett fall har dokumentation 

gjorts på fel patient. Även avvikelser i form av läkemedelsstöld ut-

reds under perioden. Funktionsstöd ser under denna tid flera felre-

gistrerade avvikelser som åtgärdas. Avvikelser över vårdgivargräns 

relateras till synpunkter på "En väg in" och har kommit från pri-

märvården. HSV- organisationen har skickat ett antal avvikelser till 

slutenvården som inte följer SVU-processen. Fortfarande ser vi 

stora briser både internt och externt vad gäller ställningstagande 

och kartläggning. Slutenvården har skickat avvikelser för att vi för-

väntas ta hem patienter fortare och att kommunen bör öppna fler 

korttidsplatser. Åtgärd: Fortsatt tydliggöra och implementera våra 

rutiner via APT, MAS/ MAR- forum och aktivt lärande av våra avvi-

kelser i diskussion med leg personal. Antalet synpunkter som ger 

beröm till hemgångstödet är högt och den negativa trenden i form 

av klagomål på korttid/växelvård har vänt.   

 

Hemtjänst 

Företrädesvis missade doser och missad signering läkemedel. Upp-

fattas det som en kompetensfråga (orsak). Behov av förändrat ar-
betssätt beträffande utförande av HSV insatser (åtgärd). 

 

Vård- och omsorgsboende 

Övervägande del av avvikelser avser läkemedelshantering: glömd 

dos, fel dos, missad signering. För någon enhet har vissa avvikelser 

som gäller brister som rör legitimerad personal registrerats på en-

heten. Orsaker som anges är oftast glömska, bristande kommunikat-

ion, bristande uppmärksamhet, brister i följsamhet till rutin och kun-

skap om rutin. Vidtagna åtgärder är dialog på APT, dialog på verk-

ställighetsmöte, genomgång av rutin, utbildningsinsatser, säkerstäl-

lande av insatser i Laps Care, stort önskemål och bedömt behov är 

digitalsignering av läkemedel (e-signering) för att skapa påmin-
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nelse osv. och på så sätt kvalitetssäkra hanteringen. 

 

Sammanfattning på förvaltningsnivå 

Brister i kommunikation både inom och mellan verksamheter är en 

genomgående orsak, det framkommer också stress och kompetens-

brist som exempel på orsaker till avvikelserna. Vanliga åtgärder vid 

läkemedelsavvikelser som verksamhetschefer inrapporterar är nog-

grannare överrapportering, genomgång av läkemedelsrutin på APT, 

genomgång av rutiner, utbildning och dialog på Verkställighetsmöte. 

Den största andelen läkemedelsavvikelser gäller glömd dos. I syfte att 

säkerställa läkemedelshanteringen har verksamheten påbörjat 

övergång till digitala läkemedelsskåp samt startat planering för lä-

kemedelsrobotar och e-signeringslistor.  

 

Diagram på avvikelser och resonemang/ analys om skillnader före-

ligger mellan 2018- 2019. Totala antalet avvikelser i hälso- och 

sjukvården har ökat med 11 % jämfört med 2018. De områden där 

det har skett störst ökning, procentuellt sett, är inom avvikelser 

från annan vårdgivare, avvikelser gällande rehabilitering/ habilite-

ring och medicinsk omvårdnad. Avvikelser till annan vårdgivare 

har minskat med cirka 40 %. Ett trendbrott från föregående år vil-

ket kan kopplas samman med ett internt arbete med SVU- proces-

sen samt arbete med information vid akut hembesök (akutlapp) 

och att sjuksköterska ska göra hembesök i samband med förändrat 

hälsotillstånd och bedömning enligt VISAM. 
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Jämförelse HSL avvikelser 2017- 2019: 
 

 
 

 

Det har registrerats 2491 läkemedelsavvikelser under 2019. En ök-

ning med 11 % jämfört med 2018 (2244). Majoriteten av läkeme-

delsavvikelserna gäller glömd dos (1012 för 2019, 955 för 2018, 

vilket är en ökning med 5,9 %) eller glömt delar av dos (501 för 

2019, 463 för 2018 vilket är en ökning med 8,2 %). Glömd att sig-

nera har också ökat från 352 under 2018 till 385 under 2019 vilket 

är en ökning med 9,3 %. Se tabell nedan.  
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Tabell läkemedelsavvikelser 2018- 2019. 
 

 
 

Det har registrerats 3991 fall under 2019. En ökning med 2 % jäm-

fört med 2018 (3913 fall). Av dessa ledde 292 till läkarkontakt 

2019 jämfört med 300, 2018. Det är totalt cirka 7 % av fallskadorna 

som föranlett läkarkontakt 2019, således en marginell minskning 

jämfört med 8 % 2018. De vanligaste skadorna framkommer av ta-

bellen nedan. Se tabell nedan. 
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Klagomål och synpunkter  

 

Antalet synpunkter och klagomål stiger från 30 stycken 2018 till 64 

stycken 2019. Merparten av inkomna ärende handlar om beröm 

och det är framförallt hemgångsstödsteamet som berörs men i 
några fall även Rehab- enheten.  

Fördelning enligt tabell nedan.  

 

Synpunkter och 
Klagomål  

Beröm/ typ Förslag/ typ Klagomål/ typ 

Hälso- och  
sjukvård totalt 

55 1 8 

Fördelat på  
kategori 

Handläggning (36) 
Bemötande (10) 
Kompetens (6) 
Delaktighet (1) 
Information (1) 
Ej beskriven (1) 
 

 Handläggning (4)  
Bemötande (3) 
Ej beskriven (1) 
 

 

MAR, MAS och enhetschef Rehab har hanterat en synpunkt/ klago-
mål som inkom via mail i september 2019. Inom kategorin hand-
läggning.  
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Synpunkter och klagomål som inkommit via patientnämnder visade 
på behov av säkerställande av kunskaper kring mottagande av pati-
enter som inkommer till korttidsboende samt behov av fortsatt ar-
bete med kunskaper inom basala hygienrutiner.  
 

Händelser och vårdskador 

 

Verksamheten har sett över hantering av rollatorer i Kristianstad 

kommun utefter Lex- Maria gällande rollator som tappat hjul. Vård-

givaren behöver ta ställning till hur arbetet med att endast han-

tera/ använda säkra hjälpmedel ska ske. Detta arbete fortgår efter 

inventering av antal rollatorer som finns förskrivna i kommunen. 

 

Med anledning av en annan lex Maria anmälan gällande brister i 

bedömning av hälsotillståndet, ordination på uppföljning och in-

formationsöverföring mellan omvårdnadspersonal och sjukskö-

terska har verksamheten vidtagit åtgärder för säkerställande av 

bedömning enligt VISAM samt enats om ett nytt, strukturerad över-

rapportering mellan omvårdnadspersonal och sjuksköterska. Även 

omorganisation av hälso- och sjukvård hade varit en del av före-

byggande åtgärder.    

 

Ytterligare en lex Maria anmälan uppmärksammade brister i arbe-

tet enligt omvårdnadsprocessen, brister i utförande av riskbedöm-

ningar samt kunskaper inom område sår.  I syfte att förebygga att 

liknande händelse upprepas har verksamheten förtydligat omvård-

nadsprocessen, riskbedömningar samt förberett för kunskapslyft 

inom område sår. Kunskapslyft kommer att säkerställas genom re-

gistrering i Rikssår och genom att utse sjuksköterskor med spets-

kompetens inom området. Verksamheten har även sett över ansvar 

för bedömningar i Senior alert och översyn av förutsättningar för 

teamsamverkan kring patienten. Framöver är det legitimerade som 

ansvarar för riskbedömningar.  

 

Utifrån en händelse relaterad till brister i mottagande av en patient 

till ett korttidsboende efter sjukhusvistelse har verksamheten för-

tydligat rutiner kring det.  

 

Verksamheten har också jobbat med tydligheten kring kunskaper 
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om och följsamheten till basala hygienrutiner utifrån en synpunkt 

kring smittförebyggande åtgärder.     

 

 

Riskanalys 

 

Riskanalyserna har resulterat i ett arbete med att komma till rätta 

med riskerna t ex genom journalgranskning, arbetsgrupper utifrån 

område, signaler från verksamheten samt därefter nya rutiner eller 

förtydliganden. Resultatet visar att risker kvarstår inom vissa om-

råden och att det behöver arbetas vidare med även under 2020. Det 

gäller risker inom området patients delaktighet samt uppföljning av 

åtgärder. När det gäller patients delaktighet utifrån att det ökar 

möjlighet att bedömning grundar sig på rätt information och att rätt 

åtgärder vidtas. Bristande uppföljning leder till att resultat av åt-

gärder ej analyseras och med det saknas säkerställande av att rätt 

åtgärder vidtas. Verksamheten har också jobbat med risker som 

uppmärksammades inom process egenvård samt process SVU, Sam-

verkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.  

 

I syfte att kvalitetssäkra process egenvård har verksamheten på-

börjat säkerställande av kunskaper inom området. Egenvård kom-

mer att vara ett samverkansämne med externa vårdgivare under 

2020. De identifierade bristerna inom SVU processen har åtgärdats 

i första skedde genom utbildning till legitimerad personal på kort-

tidsboende Stafvre. Kommande steg som är fortbildning till samt-

liga legitimerade har påbörjats under 2019 och kommer att fort-

skrida under 2020. Flöde för SVU processen har förändrats. Framö-

ver markeras patienter klara för hemgång efter att sjuksköterska 

har bedömt att hemgången kan ske på ett patientsäkert sätt.    

 

I syfte att säkerställa hygienisk standard behöver verksamheter ge-

nerellt sätt jobba med parametrar som användning av långärmat 

plastförkläde, beslutsfattande om utbrott av vinterkräksjuka, att til--

lämpa balsa hygienrutiner oavsett känd smitta, hantering av tvätt av 

händer och användning av sprit, hantering av plastförkläde och han-

tering av handskar. Inköp av långärmade förkläder samt genom-

gång/utbildning i basala hygienrutiner har varit genomgående åt-

gärder som vidtagits av verksamheter.  
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Mål och strategier för kommande år 
 

Strategier 

 
Avvikelser  
Fortsätta systematiskt patientsäkerhetsarbete i enlighet med den 

framtagna strukturen på samtliga organisatorisk nivåer. Med mål 

att samtliga enhetschefer gör månatliga analyser, verksamhetsche-

fer analyser en gång/ kvartal och MAS/MAR/ SAS halvårsvis. Åter-

koppling sker regelbundet i olika samverkansforum enligt framta-

gen struktur.  

 

Egenkontroller 

Fortsätta att kvalitetssäkra verksamheten genom att planera, leda 

och kontrollera i stöd av den planering av återkommande egenkon-

troller och uppföljningar inom hälso- och sjukvård (årshjulet Hälso- 

och sjukvård, Årshjulet HSV) som tagits fram under 2018.  

 

 

Mål 2020 
 

1. Fortsatt kvalitetssäkring och utveckling inom område 
palliativ vård. 

 

Måluppfyllelse mäts genom indikatorer i Palliativregister. Verk-

samheter strävar efter att uppnå följande resultat:    

- Uppnå samma eller högre nivå som under 2018 för indikato-

rer ordination av opioder, ordination av smärtstillande, avli-

dit utan trycksår samt mänskligt närvaro vid dödsögonblick-

et.  

- Ha fortsatt förbättring för indikator brytpunktsamtal.  

- Förbättra med minst 5 % indikatorer: dokumenterat bryt-

punktsamtal (61,3 % för 2019, målvärde 98 %), smärtskatt-

ning sista levnadsveckan (43,3% för 2019, målvärde 100 %) 

samt dokumenterad munhälsobedömning (49,2% för 2019, 

målvärde 90 %).     
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2. Säkerställa legitimerades arbetssätt utifrån omvård-
nads- och rehabiliteringsprocess samt bedömningar en-
ligt VISAM (ssk) och rehabiliteringsinsatser med fokus 
på rehabiliteringsåtgärder (ej hjälpmedelsförskrivning)  
 

Mål: sjuksköterska ska utföra bedömning enligt VISAM i 40 % av 
ärenden (idag ca 22 %) 

 

Mål: sjuksköterska ska ha gjort hembesök i samband med behov av 
bedömning av förändrat status och ställningstagande till vårdnivå i 
65 % av fallen (idag ca 50 %)  

 

Mål: sjuksköterska ska dokumentera åtgärder i 90  % av de rappor-
terade ärendena (idag 75 %).  

 

Mål: sjuksköterska ska dokumentera ordination i 65 % av ärenden 
(idag 50 %). Ordinationer ska vara tydliga och beskriva exakt vad 
som förväntas genomföras t.ex. vilka parametrar som ska tas eller 
vad en observation ska gälla. 

 

Mål: sjuksköterska ska dokumentera uppföljning för 65 % av sina 
åtgärder (idag 50 %). 

 

Mål: Arbetsterapeut/ fysioterapeut ska i 30 % av ärenden ha be-

dömt behov av rehabiliteringsinsats (ej hjälpmedelsförskriving) 

(idag 20 %).      

 

Mål: Arbetsterapeut/ fysioterapeut ska i 80 % av ärendena totalt 

(inklusive hjälpmedelsärende) ha gjort uppföljningar.  

 

Mål: att revidera prioriteringsordning för arbetsterapeuter och fy-

sioterapeuter för att möjliggöra ett mer aktivt arbete med rehabili-

tering. 

 

3. KVÅ, kvalificerade vårdåtgärder  
 
Införa KVÅ i det befintliga journalsystemet för att kunna utvärdera 
kommunal hälso- och sjukvård samt att kunna leva upp till Social-
styrelsens krav/ lagkrav på statistikunderlag.  
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4. Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjuk-
vård, SVU  

 
Säkerställa god och säker vård i samband med utskrivning från slu-
ten hälso- och sjukvård.  
 
Målsättning är att samtliga Verksamheter fått genomgång av ruti-
nerna och det förändrade arbetssättet där enbart legitimerade äger 
mandat att besluta om hemgången utifrån HSV perspektivet d.v.s. 
att det finns den planering för patienten som krävs för säker hem-
gång och i enlighet med gällande rutiner. Måluppfyllelse följs i antal 
avvikelser gällande SVU till och från extern vårdgivare. Det förvän-
tade resultatet är att minska antal avvikelser för 2020 i jämförelse 
med 2019.  
 
 

5. Samverkan om mobilt vårdteam  
 
Fortsatt inskrivning i mobilt vårdteam och samverkan om de mest 
sjuka. Måluppfyllelse följs upp i stöd av parametrar som beskrivits i 
överenskommelse om mobilt vårdteam som träffats mellan kom-
munen och primärvården.   
 

6. Samverkan kring utvecklingsområde rehab/hjälpmedel 
 
Arbete med utvecklingsområde rehab/hjälpmedel deluppdrag två i  
”Avtal om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och 
sjukvård i Skåne” där arbetet ska organiseras utifrån samverkans-
grupper gällande rehabilitering, habilitering och hjälpmedel till-
sammans med Region Skåne.  Ett resultat av kartläggningen (del-
uppdrag 1) påvisar också behovet av att samordna området rehabi-
litering och hjälpmedel för Skånes 33 kommuner. Det innebär att 
gemensamt med övriga kommuner i Skåne arbeta fram kommunö-
vergripande riktlinjer för kommunal rehabilitering, evidensbase-
rade vårdprogram samt att inom hjälpmedelsområdet ta fram ett 
gemensamt hjälpmedelssortiment. Allt i enlighet med en patient-
centrerad vård, jämlik vård samt med målet om en sömlös rehabili-
tering och hjälpmedelsverksamhet.  
 
 


