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Sammanfattning 
 

Under 2020 drabbades världen över av en Coronapandemi som 

krävde att all fokus riktades mot mål att förebygga och hantera 

smittspridningen. Inom Omsorgsförvaltningen, OMS, har det testats 

1905 patienter/kunder varav 202 hade funnits positiva och 27 av 

dessa har avlidit i följd till Covid 19.  Utifrån den uppkomna situat-

ionen har verksamhetens uppsatta mål fått stå tillbaka då verksam-

heten fått fokusera på att hantera smittspridningen. Läget hade va-

rit mycket ansträngt inte minst med tanke på den stora frånvaron 

av personal relaterad till egen sjukdom, sjuka barn och sjuka famil-

jemedlemmar. I mån av utrymme för andra aktiviteter än hantering 

av smitta har OMS jobbat även i viss mån med uppsatta mål.  

   
I syfte att uppnå uppsatta mål för Omsorgsförvaltningen för 2020 

har det vidtagits olika strategiska åtgärder, bedrivits samverkan i 

liten skala samt förändring av arbetssätt. Vid ett tillfälle har det 

följts upp avtal om mobilt vårdteam och behöv av säkerställande av 

läkarbesök har konstaterats. Ordinärt boende har lyfts som ett vik-

tigt område för inskrivning i mobilt vårdteam. Verksamheten har 

också fortsatt att säkerställa följsamheten till rutin för Samverkan 

vid utskrivning från slutenvård (SVU) vilket är viktig förutsättning 

för hög patientsäkerhet.  

Under 2020 har verksamheten jobbat i viss mån med uppsatta mål 
inom följande områden:  
 
Palliativ vård,  
Legitimerades arbetssätt utifrån omvårdnads- och rehabiliterings-
process,  
KVÅ, kvalificerade vårdåtgärder, 
Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (SVU),   
Samverkan om mobilt vårdteam,  
Samverkan kring utvecklingsområde rehab/hjälpmedel.  
 

Arbete med registreringar i kvalitetsregistren Senior alert, Svenska 

Palliativregistret och BPSD (Beteendemässiga och psykiska symtom 

vid demens) har fortskridit under 2020. Utifrån analys av registre-

ringar i Senior Alert så ser man att antal riskbedömningar ökat nå-

got samt även antal åtgärdsplaner och uppföljda åtgärder. 

När det gäller BPSD når verksamheten inte upp till mål att alla per-

soner med demensdiagnos ska ha fått en skattning i registret.  
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Utifrån resultat i Svenska Palliativregistret har Oms kunnat konsta-

tera att förvaltningen ligger på samma nivå eller något lägre under 

2020 som under 2019. Tydliga förbättringsområden är Dokumente-

rat brytpunktsamtal, Smärtskattning sista levnadsveckan samt Do-

kumenterad munhälsobedömning.   

 

- Samtliga verksamheter har ägnat mycket tid och resurser åt 

att säkerställa kännedom och följsamhet till basala hygien-

rutiner vilket följdes vid två tillfällen under 2020 antigen via 

PPM, punkt prevalensmätning, eller egenkontroll.  VOBO har 

fått stigande resultat vid andra mätningstillsälle (andra till-

fälle inom parantes) på följsamhet i 8 steg: 61,1 % (65,1%) 

och följsamhet till klädregler: 80,7% (96,7%) men sämre re-

sultat på följsamhet till hygienregler: 75,5% (67,8%). Funkt-

ionsstöd har fått stigande resultat på samtliga parametrar 

vid andra mätningstillfälle (följsamhet i 8 steg: 54,3% (65,22 

%), följsamhet till klädregler: 77,14 % (78,26) och följsamhet 

till hygienregler 65,71 % (73, 91 %)). Hemtjänsten har del-

tagit i egenkontrollen i stället för PPM men inte redovisat 

någon analys.  

 

PPM trycksår har ej genomförts under 2020. Enligt riskbedömning-

ar i Senior Alert hade 16,8 % av de riskbedömda patienterna tryck-

sår vilket är en ökning med 2 % jämfört med 2019. Resultatet be-

döms dock inte som tillförlitlig.   

 

I syfte att vidareutveckla patientsäkerhetsarbete har Omsorgsför-

valtningen fortsatt med egenkontroller och uppföljningar inom 

hälso- och sjukvård utifrån det framtagna Årshjulet HSV. I syfte att 

uppnå bättre resultat inom samtliga kvalitetsregister har verksam-

heten påbörjat arbete med översyn av interna samverkansforum.  

 

Omsorgsförvaltningen har under 2020 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 finns en arbets-

grupp som arbetar med kommunövergripande frågor rörande 

hjälpmedelshantering. Utifrån den gruppens arbete har det utarbe-

tats en skånegemensam rutin för uppföljning av hjälpmedel, låne-
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förbindelse som dokument har tagits bort och en skånegemensam 

information om lån av hjälpmedel har tagits fram och publicerats.  

 

Arbetet med att revidera prioriteringsordningen för arbetsterapeu-

ter och fysioterapeuter har påbörjats under 2020 och det har resul-

terat i att själva prioriteringsordningen kvarstår men att det krävs 

ett förtydligande kring betydelsen av definitionen ”kontakt är ta-

gen” och det arbetar vi vidare med under 2021 för en mer konkret 

ärendehantering både för patient och leg personal. 

 

Kommunövergripande hjälpmedelsförråd med tillhörande buffert-

förråd och returstation är i full drift. Minskad lagerhållning, effekti-

vare hjälpmedelshantering, budgetföljsamhet samt stöd och avlast-

ning för legitimerad personal är förväntade effekter av denna för-

ändring.   

 

Verksamheten har genomfört kvalitetsgranskning av dokumentat-

ion med fokus på legitimerades arbetssätt utifrån omvårdnads- och 

rehabiliteringsprocess samt bedömningar enligt VISAM (ssk) och 

rehabiliteringsinsatser med fokus på rehabiliteringsåtgärder (ej 

hjälpmedelsförskrivning).   

 

Under 2020 har det inkommit signal om risk att patienter i livets 

slut inte alltid får den vård som de behöver under obekväm arbetstid 

vilket har resulterat i beslut om förändrat arbetssätt där ssk gör re-

gelbundna besök hos palliativa patienter. Det har även inkommit 

signal om risk från extern vårdgivare om att patient inte fått den 

vård hen var i behov av vilket lede till arbete med tydliga ordinat-

ioner från sjuksköterska och säkerställande av följsamhet till ruti-

ner för Senor alert.    

 

Under 2020 har det identifierats en risk när det gäller hantering av 

medicintekniska produkter som går sönder och där bedömning av 

medicinteknisk produkt och hur det ska hanteras vidare ej fungerar 

enligt rutin. 
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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 2020 
 

Corona 

Under 2020 drabbades världen över av en Coronapandemi som 

krävde att all fokus riktades mot mål att förebygga och hantera 

smittspridningen. Utifrån den uppkomna situationen har verksam-

hetens uppsatta mål fått stått tillbaka och hantering av pandemin 

utgjorde huvudsaklig syssla för samtliga verksamheter. Det har tes-

tats 1905 patienter/kunder varav 202 hade funnits positiva. Av 

dessa har 91 personer friskförklarats och 27 avlidit.  I stort sätt 

hade samtliga särskilda boenden och hemtjänstområden både i 

egen och privat regi drabbats av smitta och smittspårning någon 

gång under 2020 så även gruppbostäder enligt LSS. Från vecka 42 

har det kommit till Skåne den stora vågen av Covid 19 och den 

ökade smittspridningen inom våra verksamhet speglade denna si-

tuation. Smittan kom in i våra boenden via symtomfri personal där 

basala hygien rutiner och användning av skyddsutrustning inte va-

rit tillräckliga åtgärder och där inte fanns något sätt att värja sig 

mot det smittsamma viruset. Även inflyttning från slutenvården till 

ett VOBO har under en period varit en stor riskfaktor för att få in 

smittan.  När det var som värst under julveckan hade vi över 30 nya 

fall i veckan i jämförelse med 3 i snitt/vecka fram till dess.  

 

 
Antal nya fall med konstaterad covid -19 per vecka 
Under 2020 (patienter och kunder) 

 

Diagrammet innefattar både intern och extern verksamhet som ligger under 

Omsorgsförvaltningen.  
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Under 2020 har verksamheten jobbat med uppsatta mål i den mån 

som pandemin tillät det inom områden: Palliativ vård, Legitimera-

des arbetssätt utifrån omvårdnads- och rehabiliteringsprocess, KVÅ, 

kvalificerade vårdåtgärder, Samverkan vid utskrivning från sluten 

hälso- och sjukvård (SVU), Samverkan om mobilt vårdteam, Samver-

kan kring utvecklingsområde rehab/hjälpmedel.  

 

Inom område Fortsatt kvalitetssäkring och utveckling inom område 

palliativ vård har verksamheten haft som mål att: 

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

rer ordination av opioder, ordination av smärtstillande, avli-

dit utan trycksår samt mänsklig närvaro vid döds-ögonblicket.  

- 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 %).  

Detta arbete har fortsatt från 2019 och vidare under 2020.   

 

Inom område Säkerställa legitimerades arbetssätt utifrån omvård-

nads- och rehabiliteringsprocess samt bedömningar enligt VISAM 

(ssk) och rehabiliteringsinsatser med fokus på rehabiliteringsåtgär-

der (ej hjälpmedelsförskrivning) har verksamheten satt upp mål gäl-

lande att följa upp hur legitimerad personal gör bedömningar och 

hur bedömningar och åtgärder dokumenteras och följs upp. 

Målen sattes upp eftersom brister inom områden identifierades i 

Vecka 

Antal 
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samband med egen kontroll journal granskning som genomfördes 

inom ramen för tillsyn från IVO. Brister i utfarande av bedömningar 

enligt VISAM och besök av sjuksköterska i samband med patientens 

förändrade status identifierades med hjälp av avvikelser.   

 

Inom område KVÅ, kvalificerade vårdåtgärder har verksamheten 

fortsatt arbeta med förberedelser inför införande av KVÅ i det be-

fintliga journalsystemet för att kunna utvärdera kommunal hälso- 

och sjukvård samt att kunna leva upp till Socialstyrelsens krav/ 

lagkrav på statistikunderlag.  

 

Område Säkerställa god och säker vård i samband med utskrivning 

från sluten hälso- och sjukvård har fått fortsatt prioritet under 2020 

som en del i den åtgärdsplan som tagits fram under 2018. Åtgärds-

planen hade sitt ursprung i observation av ett ökat flöde av patien-

ter från slutenvården till korttidsboende i samband med SVU pro-

cessen och osäkerhet kring vilka åtgärder som gäller för dessa pati-

enter efter utskrivning till korttidsboendet. Den uppmärksammade 

risken för patientsäkerhet initierade översyn av följsamhet till SVU 

inom hela organisationen och framtagande av åtgärdsplan. Under 

2020 har målsättning varit att samtliga verksamheter skulle fått 

genomgång av rutinerna 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 hemgång och i enlighet med gällande rutiner. 

Måluppfyllelse följs i antal avvikelser gällande SVU till och från ex-

tern vårdgivare. Det förväntade resultatet är att minska antal avvi-

kelser för 2020 i jämförelse med 2019.  

 

Inom område Samverkan om mobilt vårdteam har verksamheten 

haft som mål att fortsatta med inskrivning i mobilt vårdteam och 

samverkan om de mest sjuka. Måluppfyllelse följs upp i stöd av pa-

rametrar som beskrivits i överenskommelse om mobilt vårdteam 

som träffats mellan kommunen och primärvården. Samverkan om 

mobilt vårdteam har i sitt syfte att säkerställa läkarstöd till gruppen 

mest sjuka vilket är överenskommet mellan 33 skånska kommuner 

och Region Skåne i ”Avtal om ansvarsfördelning och utveckling av-

seende hälso- och sjukvård i Skåne”. Inskrivning i mobilt vårdteam 

har påbörjats med start maj 2019 och fortskridit under 2020.   

  

Område Samverkan kring utvecklingsområde rehabilite-

ring/hjälpmedel har inneburit arbete med utvecklingsområde re-
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hab/hjälpmedel deluppdrag två i ”Avtal om ansvarsfördelning och 

utveckling avseende hälso- och sjukvård i Skåne” där arbetet ska 

organiseras utifrån samverkansgrupper gällande rehabilitering, 

habilitering och hjälpmedel tillsammans med Region Skåne.  Ett re-

sultat av kartläggningen (deluppdrag 1) påvisar också behovet av 

att samordna området rehabilitering och hjälpmedel för Skånes 33 

kommuner. Det innebär att gemensamt med övriga kommuner i 

Skåne arbeta fram kommunövergripande riktlinjer för kommunal 

rehabilitering, evidensbaserade vårdprogram samt att inom hjälp-

medelsområdet ta fram ett gemensamt hjälpmedelssortiment. Un-

der 2020 har man arbetat med att ta fram regionala rutiner för bl a 

uppföljning av hjälpmedel samt gemensam informationsbroschyr. 

Allt i enlighet med en patientcentrerad vård, jämlik vård samt med 

målet om en sömlös rehabilitering och hjälpmedelsverksamhet. 

 

I den interna hjälpmedelsverksamheten har en returstation för 

återlämning av hjälpmedel startats under mars 2020 med ökad till-

gänglighet för allmänheten. På returstationen gör man bedömning 

om hjälpmedel kan rekonditioneras och där finns också kapacitet 

att rengöra/ rekonditionera på ett säkert sätt utifrån hygienföre-

skrifter och rekommendationer. 

 

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 
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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. 

 

Förvaltningschef 

Förvaltningschef har ett övergripande ansvar för att planera, leda, 

samordna och utveckla verksamheten.  

 



 
 

 

11 

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). 

 

Verksamhetsutvecklare Hälso- och sjukvård (HSV) 

Verksamhetsutvecklare HSV planerar, följer upp och analyserar 

verksamhetsmått, mål och uppdrag tillsammans med verksamhets-

chef och enhetschefer. Verksamhetsutvecklare arbetar med ut-

vecklingen av planeringsarbetet för verksamhetsområdet och kan 

komma att leda olika nätverk/arbetsgrupper. Samverkan och sam-

arbete på olika sätt är en viktig del. Verksamhetsutvecklare har en 

sammanhållande funktion av kvalitetsledningssystem arbetar med 

att stödja enhetschefer och medarbetare att implementera nya me-

toder, arbetssätt och att driva utveckling på olika sätt som främjar 

verksamhetens innehåll. 

 
 
Stödfunktioner  

Ledningen har tillgång till resurs från externa stödfunktioner som 

exempelvis vårdhygien. 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 

 

Övergripande Corona  

Övergripande Corona  

År 2020 har dominerats av Coronapandemi - drabbat hårt hela 

samhället och samtliga verksamheter. Den största riskgruppen var 

våra sköra äldre.  

 

- krisläge med intensiv samordning och samverkan mellan 

Folkhälsomyndigheten (FHM), Socialstyrelsen (SST) och 

Myndighet för kris och Beredskap (MKB).  
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- stabsläge under större delar av 2020 (samordningsstaben 

och beredningsgruppen).   

- Inom omsorgsförvaltningen (OMS) hanterades Coronarela-

terade ärenden i ett Covd forum (sammankomsten efter ut-

veckling av smitta) 

 

Extern samverkan 

- Kommuner och Vårdhygien  

- Primärvården och kommunerna i Nordost sk klustermöten.  

- VOBO, HT, GB, HSV org samarbete primärvården, Vårdhy-

gien och Smittskydd under pågående smittspårning  

 

- Lokal Samverkansforum - rehabilitering vid covid- 19 nord-

östra Skåne 

 

- Regionalt samverkansforum rehab covid- 19 

 

Identifierade processer 
  

 Process Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 

sjukvård 

 Process koordineringsansvar  

 Process Samordnad Individuell Plan, SIP  

 Process Mobilt vårdteam  

 Process Beslutsstöd VISAM  

 RIVÖ, risker vid vårdens övergångar 

 IHOPA  

 

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).  Under Coronapandemi har verksamheterna fått 

ständigt följa utvecklingen av smittspridningen och anpassa arbets-

sätt och rutiner utifrån det aktuella läget. Under största delen av 

2020 har det skett provtagning inom slutenvården för Covid 19 av 

de som skulle återvända till VOBO som därefter följdes upp av prov-

tagning nr 2 av boendet ssk. Patienter som återvänt till VOBO skulle 

även i omgångar förbli hänvisade till vistelse på sina rum.  
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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 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 

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. Under 2020 genomfördes det fåtal läkarbesök från 

vårdcentralerna relaterat till Coronapandemi. Läkarstöd hantera-

des digital via samtal mellan läkare och sjuksköterska. Detta i sin 

tur hade fått omfattande kritik av Coronakommissionen och föran-

lät översyn av äldreomsorgen och läkarstöd till kommunala verk-

samheter. De besök som genomfördes var besöken av Falck läkarbi-

lar. Det skede konsultation mellan ssk och primärvårdens läkare i 

vanlig omfattning.    

 

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-
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formationsöverföring mellan berörda vårdgivare i samband med 

byte av vårdansvaret.   

 

RiVÖ- Risker vid Vårdens Övergångar är ett samverkansforum mel-

lan CSK, primärvården och Kristianstad kommun, Östra Göinge och 

Bromölla. Här hanterar man patientnära verksamhetsfrågor för att 

främja en säker och trygg vård för patienten i vårdens övergångar 

mellan den slutenvård, öppenvård och kommunal hälso- och sjuk-

vård. Gruppen ska arbeta med utgångspunkt från gällande lagstift-

ning, Samverkan vid utskrivning (SVU) från sluten Hälso- och sjuk-

vård. En av målsättningarna med RIVÖ är att få större förståelse 

och kunskap för vad som händer i hela vårdkedjan samt att under-

lätta kontaktvägarna och förbättra samarbetet mellan kommun, 

slutenvård och primärvård. 

 

 

Ihopa- under lokal samverkan med regionen har omsorgsförvalt-

ningen tillsammans med regionen tagit del av ett pågående i Häss-

leholm projekt, Ihopa. Projektet går ut på att strukturera och digita-

lisera kommunikation mellan kommun, primärvård och slutenvård 

i samband med utskrivning från slutenvården. Uppföljningsmöte 

efter den presentation som skede under hösten 2020 är inplanerat 

till mars 2021.    

 

 
Överenskommelser som reglerar samverkan 
 

 Hälso- och sjukvårdsavtal mellan Region Skåne och kommu-

nerna 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) Regelverk.  

 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.   
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 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 per-

soner i riskgrupper samt utredning av förutsättningar för att samor-

ganisera 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-
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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. Samtliga samver-

kansform skedde mer sällan under 2020 och enbart i digital form. 

Detta p.g.a. pandemi och behov av att samla fokus på hantering av 

Covid 19.        

 

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. Syftet med detta 

forum är att underlätta kontaktvägar samt en ökad förståelse och 

samsyn kring de patienter som finns i bådas verksamheter utifrån 

olika ansvarsområde. 

 

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-
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ner inom vårdhygien. Under 2020 har Vårdhygien har varit den 

största samarbetspart utifrån rådande pandemiläge.    

 

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 

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 § 

 

Under Coronapandemi har det varit tydligt med patienterna och 

närståendes delaktighet i beslutsfattande om vidare vård och om-

sorg efter diagnos Covid 19.  Både patienter och dennes närstående 

har varit involverade i ställningstagande om fortsatt vård och vård-

nivå.  

   

Samverkan med närstående sker främst vid vårdplaneringar, vid 

hantering av inkomna synpunkter och avvikelser samt vid SIP och 

kontinuerliga möten i det dagliga vardagsarbetet. 



 
 

 

18 

 

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. 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 kvartalsmäss-

ig analys, verksamhetschefer genomför analyser en gång i kvartalet 

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



 
 

 

19 

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, IVO eller mejl registreras i diariet och skickas 

till ansvarig handläggare.  

 

Sammanställning, (antal och beröm/ klagomål) och analyser av 

synpunkter och klagomål genomförs i ett system avsett för detta 

ändamål. Analyser följer samma flöde som analyser av avvikelser 

där enheter genomför analyser 1 g i månaden samt kvartalsmässig 

analys, verksamhetschefer genomför 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. MAS tar även emot sammanställningar från Patient-

nämnden. Dessa presenteras för verksamheter och nämnden i Pati-

entsäkerhetsberättelsen.  

 

Egenkontroll  

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

 

 
 

Sammanställning av förvaltningens egenkontroller 2020 inom område hälso- och sjukvård 

 

Egenkontroll Frekvens Metod och omfattning 

Journalgranskning  1g/år Kollegial journalgranskning.  

Samtliga enheter inom Hälso- och sjukvårdsor-

ganisationen. 

 

Nationell patientöversikt (ny egenkon-

troll från 2020) 

2 g/ år Analys av statistik på kommunövergripande 

nivå. 
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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.   

1g/år 

Under 2020 vid 

två tillfällen rela-

terat till pande-

min och basala 

hygienrutiners 

avgörande roll 

för hantering av 

smitta.    

Egenkontroll/ skattning via checklista/ per-

sonnivå och därefter sammanställning på en-

hets- och verksamhetsnivå.   

Samtliga VOBO, HT områden och LSS verksam-

het har genomför skattningen.    

 

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.   
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Systematiskt kvalitetsarbete med stöd 

av kvalitetsregister  

Senior Alert 

BPSD 

1 ggr/år Statistik, sammanställningar och analyser 

 

 

Uppföljning process mobilt vårdteam  4ggr/år 

Under 2020 har 

uppföljning skett 

vid tvåtillfällen 

relaterat till 

pandemi 

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.    

 

Öppna journaler  2ggr/år Ögonblicksbild vid sökning i verksamhetssy-

stem. Återkoppling till verksamheterna för åt-

gärd. 

Omfattning: samtliga VOBO och HT områden 

samt 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 

1. Under januari- mars 2020 har hälso- och sjukvårdsorganisationen genomfört journalgranskningar 

inom ramen för tillsyn från IVO. Syftet med granskningen var att undersöka om patienter fick den 

vård de var i behov av. Två riskområden identifierades och därefter granskades 10 journaler utifrån 

en fastställd granskningsmall. 

2.  Under 2020 medverkade två av kommunens VOBO i en annan granskning från IVO som hade i syfte 

att undersöka orsaker till smittspridning av Corona på vissa boenden.   
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PROCESS – Åtgärder för att öka 

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

 

I syfte att uppnå uppsatta mål för verksamheten för 2020 har det 

vidtagits olika strategiska åtgärder, bedrivits samverkan samt för-

ändring av arbetssätt.  

 

Övergripande Corona 

Samverkan 

Kommunen hade täta avstämningsmöten med Vårdhygien och re-

gelbundna möten med Primärvården i Nordost sk klustermöten.  

 

I samband med utbrott av pandemi har samtliga verksamheter job-

bat med många patientsäkerhetsåtgärder och förebygga och han-

tera smittspridning:     

- Basala hygienrutiner,  

kännedom om och följsamhet till dessa. Förvaltningen 

skräddarsydde egen utbildning utifrån det bredda utbudet 

av utbildningar som vuxit fram på marknaden på uppdrag 

från Socialstyrelsen.  

- Inköp av skyddsutrustning samt utbildning  

kring användning av skyddsutrustning. Omsorgsförvaltning-

en hade jobbat intensivt med att säkerställa ständigt flöde av 

adekvat skyddsutrustning till kommunen och därefter till 

samtliga verksamheter.  

- Provtagning för Covid 19  

har utvecklats genom tid i takt som tillgång till provtag-

ningsmateriel och provtagningskapacitet växte. Under våren 

2020 har det varit aktuellt med enbart provtagning av våra 

sköra äldre. Efter sommaren kunde regionen utöka provtag-

ning till samtliga med kommunal hälso- och sjukvård och 

även personal i patientnära arbete. Sjuksköterska inom 

kommunal vård hade en viktig roll i provtagning av våra pa-

tienter.    

- Smittspårning. 

Efter sommaren har Vårdhygien upprättat rutiner som be-

skrev arbete med smittspårning utifrån varje positivt fall 
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hos patienter eller personal. Smittspårning genomfördes 

inom VOBO, HT och LSS boenden. Detta i tät samarbete mel-

lan kommunen, primärvården, Vårdhygien och smittskydd.  

- Säkerställande av åtgärder för HSV vid pandemi  

(begränsa förflyttningar/rörlighet bland både legitimerade 

(arbetsöar) och personalen, utveckla möjligheter till digitala 

besök där det är förenat med patientsäker vård). 

- Arbete med medicinsk planering  

för behövliga åtgärder och bestämmande av vårdnivå. En 

gemensam rutin för kommunen och primärvården har utar-

betats.  

- Antibiotika i hemmet 

Hemsjukvården förberedde för möjlighet att administrera 

vissa antibiotika i hemmet utifrån FSM rekommendationer 

och rutiner från Regionen om palliativ vård för patienter 

med Covid 19.    

- Rutiner kring besök på VOBO 

har ändrats under 2020 utifrån pandemiläge. Under våren 

rådde besöksförbud på våra äldreboenden. Efter sommaren 

uppförde förbud och verksamheten fick i i stället jobba med 

säkra besök.    

- Arbete med vaccination mot Covid 19 

startade under julvecka med planering för uppstart av vac-

cinationer på våra VOBO under vecka 2.  

- Handlingsplan vid ärende för arbetsterapeut/ fysioterapeut 

och logoped för att säkra patientsäkerhet och arbetsmiljö 

Stödmaterial kring rehabilitering/ nutrition vid covid- 19 utarbeta-

des under våren både riktat till leg personal men också till omvård-

nadspersonal.  

 

Inför 2020 har verksamheten enats om följande mätbara mål, se 

tabell nedan. Nedan beskrivs också måluppfyllelse samt fortsatt 

förbättringsarbete. 



 
 

 

24 

 

 

Område/mål  

 

Måluppfyllelse 

 

Fortsatt förbättringsar-

bete utifrån resultat 

 

Fortsatt kvalitetssäkring och utveckling inom område palliativ vård 
 

Måluppfyllelse mäts genom indikatorer i Palliativregis-

ter. Verksamheter strävar efter att uppnå följande re-

sultat:    

- Uppnå samma eller högre nivå som under 

2018 för indikatorer ordination av opioder, or-

dination av smärtstillande, avlidit utan trycksår 

samt mänskligt närvaro vid dödsögonblicket.  

- Ha fortsatt förbättring för indikator brytpunkt-

samtal.  

- Förbättra med minst 5 % indikatorer: doku-

menterat brytpunktsamtal (61,3 % för 2019, 

målvärde 98 %), smärtskattning sista levnads-

veckan (43,3% för 2019, målvärde 100 %) 

samt dokumenterad munhälsobedömning 

(49,2% för 2019, målvärde 90 %).     

 

 
 

Ordination av opioi-
der= mål ej uppnått-
minskning med 1,5% 
 
 
Avlidit utan tryck-
sår=mål ej uppnått- 
OBS! ökning med 4% 
 
Mänsklig närvaro i 
dödsögonblicket=mål 
ej uppnått- oförändrat 
(+0,1%) 
 
Fortsatt förbättring av 
dok brytpunktsamtal= 
mål ej uppnått- minsk-
ning med 3,2% 
 
Förbättra med minst 
5% indikatorer= mål ej 
uppnått, samtliga indi-
katorer har minskat 
något jämfört med 
2019. 
 
 

Verksamheten behöver 
fortsatt jobba med kvali-
tetsregister, både med 
indikatorer och arbets-
sätt samt samverkan vid 
bedömningar, åtgärder 
och uppföljningar.   

 

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, SVU 

 
Säkerställa god och säker vård i samband med ut-
skrivning från sluten hälso- och sjukvård.  
 
Målsättning är att samtliga Verksamheter fått genom-
gång av rutinerna och det förändrade arbetssättet där 
enbart legitimerade äger mandat att besluta om hem-
gången utifrån HSV perspektivet d.v.s. att det finns den 
planering för patienten som krävs för säker hemgång 
och i enlighet med gällande rutiner. Måluppfyllelse 
följs i antal avvikelser gällande SVU till och från extern 
vårdgivare. 
 
 

Samtliga verksamheter 

har fått genomgång av 
regionala och lokala 

rutiner för SVU och 

Mina planer. Det har 

skett genom närvaro 

av Hemgångsstödet på 

APT/ledningsmöte.  

Superanvändarna i 
Mina planer som re-
presenteras av alla 
verksamheter och yr-

Det har inkommit ett 
fåtal avvikelser. Avvikel-
ser handlade om ej op-
timal samverkan mellan 
verksamheterna internt 
och vid ett fall ej hållbar 
planering från Hem-
gångsstödteamet.  
SVU behöver vara fort-

satt prioriterat område 

både internt och externt 

med fokus på kartlägg-

ning, ställningstagande 
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keskategorier träffas 
ca 3 ggr per termin och 
är språkrör för att vi-
darebefordra info till 
sina kollegor som 
kommer från Hem-
gångsstödet gällande 
SVU. 

och samverkan.  

 

 
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 kommunen och 
primärvården.   
 

Kommunen har redo-
visat i sin statistik 564 
patienter som uppfyler 
kriterier för inskriv-
ning och 278 in-
skrivna. Alla boenden 
och HSV områden har 
inte inkommit med 
sina siffror. Vi har god 
följsamhet till inskriv-
ningsrutiner med det 
görs ett fåtal besök 
från läkare, både akuta 
och planerade.   

Fortsatt behov av in-
skrivning i mobilt vård-
team med fokus på pati-
enter i OB. 
 
Fortsatt behov av att 
jobba med akuta och 
planerade besök.     
 
 
 
 
 
 

 
Samverkan kring utvecklingsområde rehab/hjälpmedel 

 
 
Arbete med utvecklingsområde rehab/hjälpmedel del-
uppdrag två i  
”Avtal om ansvarsfördelning och utveckling avseende 
hälso- och sjukvård i Skåne” där arbetet ska organise-
ras utifrån samverkansgrupper gällande rehabilite-
ring, habilitering och hjälpmedel tillsammans med 
Region Skåne.  Ett resultat av kartläggningen (delupp-
drag 1) påvisar också behovet av att samordna områ-
det rehabilitering och hjälpmedel för Skånes 33 kom-
muner. Det innebär att gemensamt med övriga kom-
muner i Skåne arbeta fram kommunövergripande rikt-
linjer för kommunal rehabilitering, evidensbaserade 
vårdprogram samt att inom hjälpmedelsområdet ta 
fram ett gemensamt hjälpmedelssortiment. Allt i en-
lighet med en patientcentrerad vård, jämlik vård samt 
med målet om en sömlös rehabilitering och hjälpme-
delsverksamhet.  
 

 
Mål delvis uppnått; 
Publicerat Skånege-
mensam rutin för upp-
följning av hjälpmedel. 
Låneförbindelse har 
tagits bort. 
Gemensam informat-
ionsbroschyr har pub-
licerats. 

 
Fortsatt arbete inom ar-
betsgrupp hjälpmedel 
bland annat så arbetar 
man vidare med möjlig-
het till gemensamt 
hjälpmedelssortiment 

 

 

Säkerställa legitimerades arbetssätt utifrån omvårdnads- och rehabiliteringsprocess samt 
bedömningar enligt VISAM (ssk) och rehabiliteringsinsatser med fokus på rehabilite-

ringsåtgärder (ej hjälpmedelsförskrivning) 
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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 rapporterade 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 bedömt behov av rehabiliteringsinsats (ej 
hjälpmedelsförskrivning) (idag 20 %).      

 

Mål: Arbetsterapeut/ fysioterapeut ska i 80 % av 
ärendena totalt (inklusive hjälpmedelsärende) ha gjort 
uppföljningar.  

 

Mål: att revidera prioriteringsordning för arbetstera-
peuter och fysioterapeuter för att möjliggöra ett mer 
aktivt arbete med rehabilitering. 

 
 
 
 
 
 

30 % vid journal-
granskning januari 
2021= mål ej uppnått 
 
80 % vid journal-
granskning januari 
2021= mål uppnått 
 
 
100 % vid journal-
granskning januari 
2021= mål uppnått 
 
100 % vid journal-
granskning januari 
2021= mål uppnått 
 
 
 
70 % vid journal-
granskning januari 
2021= mål uppnått 
 
 
20 % vid journal-
granskning januari 
2021= mål ej uppnått 
 
 
80 % vid journal-
granskning jan 2021= 
mål uppnått 
 
 
Resultatet blir att Pri-
oriteringsordningen 
kvarstår men ett för-
tydligande av definit-
ionen ”kontakt är ta-
gen” ska göras under 
kvartal 1 2021. 

Fortsätta fokusera på 
detta arbetssätt under 
2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fortsatt arbete med tyd-
lighet i ordinationer be-
hövs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Fortsätt fokusera på 
detta arbetssätt under 
2021. 

KVÅ Kvalificerade vårdåtgärder 

 

 

Införa KVÅ i det befintliga journalsystemet för att 
kunna utvärdera kommunal hälso- och sjukvård samt 
att kunna leva upp till Socialstyrelsens krav/ lagkrav 
på statistikunderlag.  

 

 
Ej uppnått. Kommer 
att ske i samband med 
införandet av nytt 
verksamhetssystem 
under 2021. 
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Arbetssätt och verktyg 

Under 2020 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.  

 

Dokumentationsgrupp 

Identifierar förbättringsområde inom dokumentation. Arbeta med 

förbättringar inom dokumentation samt vara stöd till verksamhet-

en. Utför journalgranskningar på uppdrag från MAS och/ eller MAR.  

 

Rikssår  

Kristianstad kommun har anslutit sig till kvalitetsregistret Rikssår i 

maj 2020. Implementeringsfasen (sätter uppdrag, arbetsformer och 

bygger den kunskap som krävs). Under 2021 räknar verksamheten 

med att börja registrera och arbeta enligt registret. 

  

Säker överrapportering och bedömningar 

Under 2020 har verksamheten jobbat med implementering av 

strukturerad överrapportering mellan omvårdnadspersonal och 

sjuksköterska. Detta som en del i säkra bedömningar av vårdnivå i 

linje med säkerställande av sjuksköterskans bedömning enligt Vi-

sam vid förändrat tillstånd.    

 

PPM/egenkontroll basala hygienrutiner 

Omsorgsförvaltningen deltar i PPM, punktprevalensmätningar gäl-

lande hygien- och klädregler samt trycksår. Under 2020 har det ut-

förts PPM följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler vid 2 

tillfälle utifrån pandemin. 

 

Kvalitetsregister 

Kvalitetsregistren Senior alert, Svenska Palliativregistret och BPSD 

ska användas fullt ut enligt implementeringsplan.  Under 2020 har 

Omsorgsförvaltningen fortsatt att registrera i kvalitetsregister Se-

nior Alert, Svenska palliativregister och BPSD men ej deltagit i 

punktprevalensmätning trycksår. Omsorgsförvaltningen behöver ta 

fram ett bättre arbetssätt kring registreringar, sammanställningar 

och analyser av resultat som ett led i det systematiska patientsä-

kerhetsarbetet.  
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En väg in  

Inskrivning den kommunala hemsjukvården utförs av en vårdkoor-

dinator med stöd av ett strukturerat arbetssätt.   

- bemannat med två sjuksköterskor (60 % var ) 

- vårdbegäran hanteras skyndsamt och vid behov görs hem-

besök. 

- 2020 inkom 439 vårdbegäran och av dessa blev 132 in-

skrivna i hemsjukvården. Det gjordes 57 hembesök och 6 

SIP.  

- Arbetsmiljövinster för ssk, ökad kvalité vid inskrivning  

- Vanlig orsak till avslag är:   

1. patienten redan har hemsjukvård/hemgångsstöd 

2. inlagd på CSK 

3. vill inte ha hemsjukvård.  

- Vanligaste insatser: 

1. Läkemedelshantering,  

2. Provtagning 

3. Omläggning  

 

 

Åtgärder  

 

Kommunövergripande hjälpmedelsförråd med tillhörande buffert-

förråd och returstation är i full drift 2020. Verksamhetens mål är 

minskad lagerhållning, att bidra till effektivare hjälpmedelshante-

ring, rekonditionering och återanvändande med budgetföljsamhet 

samt stöd och avlastning för legitimerad personal som resultat.  

 

Corona- pandemi Intern samverkan  

Corona- utbildningsinsats till EC för att kunna vidareutbilda om-

vårdnadspersonal och stödassistenter/ pedagoger kring basala hy-

gienrutiner, skyddsutrustning samt rutiner vid misstänkt eller kon-

staterad smitta. 

 

Corona- pandemi Extern samverkan 

 
- Klustermöten (primärvården och kommunen)  

- Möten med Vårdhygien  
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- Samverkansforum rehabilitering vid covid 19 lokalt i Nord-

ost tillsammans med slutenvård, primärvård och kommu-

nerna. I detta forum har det utarbetats ett flödesschema för 

patienter med covid- 19. Lägesrapport och stöd i hur rehabi-

litering kan ske. 

- Samverkansforum regionalt i Skåne rehab covid- 19. Ett fo-

rum för att delge information samt sprida goda exempel.  

 

 

Extern Samverkan 

Inskrivningar i mobilt vårdteam har fortskridit under 2020. 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 

 
Övergripande i förvaltningen sker en process- och riskinventering 

för respektive verksamhet. Detta ligger till grund för arbetet med 

utvalda riskområde till Intern kontroll. Vi använder riskanalyser i 

samband med verksamhetsförändringar, verksamhetsuppföljningar 

samt i samband med hantering och utredning av avvikelser.  

 
Corona övergripande 
 
Med anledning av pandemi har verksamheter fått genomföra riska-

nalyser gällande skyddsutrustning- hur det skulle användas och i 

vilka situationer. Rutiner kring användning av skyddsutrustning 

har förändrats under pandemins gång. 

 

 Process identifierade risker  

Process Hälso- och sjukvård/ omvårdnadsprocess/ rehabili-

teringsprocess.  

Risk uppmärksammades i samband med förberedelser inför 

intern kontroll, dokumentationsgranskning samt avvikelser 

(bedömning av vårdnivå, genomföra åtgärder samt uppfölj-

ning).  
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 Process bedömning av vårdnivå vid förändrat hälsotillstånd 

och informationsöverföring till en annan vårdgivare. Risk 

uppmärksammades genom avvikelse och dokumentations-

granskning. Aktuellt även under 2021. 

 

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

vård. Signal från verksamheten.  

 

Följs upp via avvikelser och under 2021 kommer även att 

följas upp via egenkontroll (granskning av ärenden i SVU).  

 

 Inom process Hälso- och sjukvård/ omvårdnadsprocess/ re-

habiliteringsprocess – alla steg i omvårdnads-

/rehabiliteringsprocessen återfinns inte i dokumentationen. 

Risk att patienter inte få den vård som de behöver. (ssk be-

dömning av vårdnivå, rehab - rehabiliteringsprocess i sin 

helhet. Båda processer består av samma faser: bedömning, 

mål, planering, genomförande och utvärdering).  

 

 Egenvård 

Risk uppmärksammat sedan tidigare. Inget kvalitetssäk-

ringsarbete under 2020. Kommer att jobbas med när lokal 

samverkanforum är åter igång med hantering av andra frå-

gor än Corona. 

 

 Risk har identifierats inom process bedöma avvikelser me-

dicintekniska hjälpmedel, och om anmälan av negativ hän-

delse med medicinteknisk produkt ska göras. Kommer att 

hanteras under 2021. 

 

 Risk har identifierats när det gäller patients delaktighet i sin 

vård- intern kontrollområde 2020.  

 

 Två signaler om risker 

Under 2020 har det inkommit signal om risk att patienter i 

livets slut inte alltid får den vård som de behöver under obe-

kväm arbetstid. Gäller åtgärd från ssk.  Verksamheten har 

fattat beslut om ett arbetssätt där sjuksköterska genomför 

dagliga, regelbundna och strukturerade besök hos palliativa 
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patienter. Bemanning anpassas utifrån de planerade åtgär-

derna. Arbetet kommer att fortsätta under 2021.  

 

Under 2020 har det även inkommit en signal från extern 

vårdgivare om risk att patient inte fått den vård hen var i be-

hov av. Gällde ett VOBO. 

 

Utredning av händelser - vårdskador 

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

 

Det har gjorts 2 anmälningar till IVO gällande tillbud/ negativ hän-

delse med medicintekniska produkter. Anmälningarna gällde en 

rullstol och en rollator. 

- Inga anmälningar enligt lex Maria har gjorts under 2020 

men det har genomförts två händelseanalyser.  

- Två händelseanalyser utreder fall med skada mot huvudet 

som följd. I utredningarna ser vi att åtgärder vidtagits i fall-

förebyggande syfte men att pandemi- situationen påverkat 

när det gäller isolering på boende i en av händelseanalyser-

na. 

- Den ena utredningen har även påvisat fortsatt behov av: 

Gällande sjuksköterska 

- säkerställande av ssk bedömning enligt VISAM  

- säkerställande av dokumentation av åtgärder vidtagna av 

ssk samt  

- säkerställande av tydlighet i ordinationer till omvårdnads-

personal gällande tillsyn (vad tillsynen ska innebära).    

Gällande omvårdnadspersonal 

- säkerställande av personalens dokumentation av ordinerade till-

syn även om status är oförändrat (journalföring om att de har ut-

fört den ordinerade åtgärden) 

- säkerställande av behörighet till journaler (timanställda och vi-

karier) 

Generell åtgärd 

- behov av säkerställande av följsamhet till uppdaterad rutin 

för genomförande av bedömningar enligt Senior alert (per-

sonalen samlar in information, bedömning utförs av ssk li-

kaså planering för åtgärder) 
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- det finns planering för åtgärder och arbetet kommer att 

fortskrida under 2021.  

 

Det har även påbörjats en översyn av förutsättningar för teamsam-

verkan kring patienten. Även detta arbete kommer att fortskrida 

under 2021. Behov av teamsamverkan har uppmärksammat vid ar-

bete med avvikelser, under arbete med styrning av behörigheter till 

HSV journaler, hantering av smittspårningar mm.    

 

Informationssäkerhet  

HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1§  

 

Under 2020 infördes 2- faktors autentisering vilket betyder att be-

rörd personal i vissa verksamhetskritiska system även ska logga in 

med Sithskort/mobilt BankID eller med säkerhetsnyckel. 

Rutin har även fastställts för rensning av ej aktiva användare i 

verksamhetssystem vilket betyder att två gånger per år avslutas 

användare i systemen som inte har loggat in de senaste sex måna-

derna. 

 

Under 2020 har MAS och MAR tillsammans med dokumentations-

gruppen genomfört journalgranskningar utifrån tillsyn från IVO.  

 

Utifrån bristfällig följsamhet och bristande systemstöd har det 

framkommit ett behov av att säkerställa hantering av loggkontrol-

ler mer systematiskt. Således påbörjades ett arbete med ny rutin 

för åtkomstkontroll under slutet av 2020.  

 

Under slutet av 2020 har behörighet för enhetschef SoL/LSS änd-

rats gällande tillgång till patientjournal. Denna ändring har skett 

utifrån Patientdatalagen som beskriver att endast den som deltar i 

nära vård av patienter kan ha tillgång till patientjournal.  

 

RESULTAT OCH ANALYS  

SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3  

 

Egenkontroll 
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Egenkontroller inom område hälso- och sjukvård genomförs nu-

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

hjulet.   

 

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.  

 

Under 2020 har HSV genomfört journalgranskning som en led 

inom ramen för tillsyn från IVO. Mer information finns under 

resultat oplanerad tillsyn. 

 

2. Öppna journaler  

Syftet är att minska antal öppna journaler på patienter där 

vårdtillfällen är avslutade. Detta ur sekretess- perspektiv.   

 

Resultat - antal öppna journaler:   

1/3-2019; 5155 

4/9-2019; 5681  

16/4-2020; 5288   

11/11-2020; 4351  

En minskning har skett under 2020. Det arbetas fortfarande 

inte systematiskt med denna del av dokumentationen ute i 

verksamheterna. Egenkontroll och återkoppling till verksam-

heter i APT forum kommer att fortskrida i syfte att synliggöra 

resultaten och ge kunskaper om syfte för bättre följsamhet till 

rutinen.  

 

3. Nationell Patient Översikt, NPÖ 
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Egenkontrollen hjälper verksamheten mäta antal slagningar i 

NPÖ, dvs. antal tillfällen då legitimerade hämtar information 

från journalföring som produceras hos en annan vårdgivare på 

en gemensam plattform. Nationell Patientöversikt har bety-

delse för god patientvård. Generellt har användning av NPÖ i 

Skånes kommuner ökat från 2019- 2020. Användningen av 

NPÖ i Kristianstad kommun har ökat från 2019 till 2020, 2019 

års resultat visas inom parentes. I snitt hade legitimerade gjort 

657 (572) slagningar/ månad med ett spann från 481 (359) 

som lägst till 867 (905) som högst. I jämförelse med andra 

kommuner visar resultatet att NPÖ används i relativt stor ut-

sträckning i Kristianstad kommun men förbättringspotential 

finns. Återkoppling ska ske halvårsvis på respektive enhet på 

APT. Detta i syfte att följa utvecklingen och motivera till an-

vändning av NPÖ.  

 

4. Läkemedelsgranskningar  

Syftet är att säkerställa läkemedelshantering som är förenad 

med hög patientsäkerhet.  

 

Resultat 

Under 2020 har ingen läkemedelsgranskning kunnat genomfö-

ras med tanke på de stora riskerna för smittspridning och be-

söksförbuden på våra VOBO. Inom ramen för säkrare förvaring 

har det dock införts digitala läkemedelsskåp på våra VOBO och 

pilot för digitala läkemedelsskåp har startat på utvalda Hem-

tjänst områden. Under 2019 har verksamheten påbörjat om-

världsbevakning gällande digitala signeringslistor och i slutet 

av 2020 har vi haft möjlighet till att återuppta detta arbete och 

påbörjat framtagande av förfrågningsunderlag inför upphand-

ling.  

 

5. Läkemedelsgranskning basförråd 

Resultat 

Ingen granskning genomfördes under 2020 pga. behov av att 

prioritera hantering av pandemin.  

 

6. Basala hygienrutiner 

Syftet är att säkerställa god hygienisk standard och därmed 

god och patientsäker vård.  
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Resultat 

Under 2020 genomfördes PPM vid två tillfällen relaterat till 

pandemin och basala hygienrutiners avgörande roll för hante-

ring av smitta.  

Mätningar genomfördes inom VOBO och Funktionsstöd. 

 

Resultat VOBO  

 

- Övergripande nivå, första mätning (andra mätning inom pa-

rantes) 

61,1% (65,1%) korrekt i samtliga 8 steg,  

75,5% (67,8% ) korrekt i samtliga 4 hygiensteg,  

80,7% (96,7% ) korrekt i samtliga 4 klädregler. 

 

Utifrån statistiken har följsamheten i samtliga 8 steg ökat vid 

andra mätningstillfälle i jämfört med första, dock enbart 

marginellt. Vid andra mätningstillfälle ses något högre ök-

ning i följsamhet i samtliga klädregler, däremot minskat följ-

samheten i samtliga hygiensteg. Med tanke på att det före-

kom högre smittspridning inom VOBO vid andra mätnings-

tillfälle borde följsamheten i hygienrutiner varit betydligt 

högre. Resultaten borde också vara högre med tanke på den 

utbildningssatsning som genomfördes under våren. Det är 

svårt att uttala sig om resultaten mellan båda mätningstill-

fällen då färre antal enheter har deltagit under andra tillfälle 

(14) i jämförelse med första (20) vilket kan förklaras med 

den ökade smittspridningen under hösten 2020. Smittsprid-

ningen utgjorde hinder för genomförande av mätningen. 

Hanteringen av resultat krävde även viss manuell hantering 

vilket kan också vara orsak till felkälla. Vissa enheter kom 

inte med i sammanställningarna trots att de hade rapporte-

rat sina resultat. Vid genomgång av resultat på förvalt-

ningsnivå har ledningsgruppen tagit del av SKRs Framgångs-

faktorer till hög följsamhet, särskilt punkten om regelbunden 

uppföljning och pratat om behovet att genomföra mätning i 

form av egenkontroll även hösten 2021 utöver PPM mätning 

under våren 2021. 

       

Resultat Funktionsstöd  

 

- Övergripande nivå, första mätning (andra mätning inom pa-

rantes) 



 
 

 

36 

54,3% (65,22 %) korrekt i samtliga 8 steg,  

65,71 % (73, 91 %) korrekt i samtliga 4 hygiensteg,  

77,14 % (78,26 %) korrekt i samtliga 4 klädregler 

 

Funktionsstöd har deltagit i PPM men deras resultat har 

hanterats manuellt pga. försenad införande av uppgifter.  

I samband med första mätningen som genomfördes 9 och 10 

juni var svars frekvens på 90 %. Svarsfrekvensen i samband 

med andra mätningen som genomfördes under perioden 

28/9 – 9/10, låg på cirka 58 %. 

 

En av anledningar till den stora bortfallet i samband med 

andra mätningen kan vara pandemiläge.  

 

Inom Funktionsstöd har verksamheten höjts sig inom samt-

liga parametrar vid andra mätningen i jämförelse med 

första. Verksamheten har observerat att parametrar får 

lägre värden när de besvaras som ej relevanta. Detta kom-

mer bli ett observandum vid PPM under 2021.   

 

       Resultat HT 

 

HT har deltagit i egenkontroll i stället för PPM då verksam-

heten hade svårt att organisera sig inför mätningen med 

tanke på att de inte hade deltagit i PPM under tidigare år. 

Inga analyser från egenkontroller är genomförda.  Verksam-

heten kommer att delta i framtida PPM basala hygienrutiner 

och följsamhet till klädregler.  

 

7. Sammanställning av skydds- och begränsningsåtgärder  

 

Ny rutin presenterad under hösten 2020 vilket leder till en ny 

form av egenkontroll via e- tjänst. Således ingen rapportering 

under 2020. Rapportering via e- tjänst startar i mars 2021. 

Rapporteringen blir en egenkontroll av följsamhet till rutin 

skyddsåtgärd och ska göras via e- tjänst 2 gånger/ år. Således 

har endast en kvartalssammanställning gjorts 2020 och där är 

resultatet följande; Rapporter har inkommit från totalt 8 en-

heter under kvartal 1 2020. Varav 6 enheter inom äldre-

omsorg/Vård- och omsorgsboende och 2 inom Funktionsstöd. 

Inom äldreomsorg/ Vård- och omsorgsboende är det främst 

skyddsåtgärderna rörelselarm samt sänggrindar som används. 
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Samtycke som beskrivs är uttryckligt i hälften av fallen och 

presumtivt alternativt ej definierat i den andra hälften. Inom 

Funktionsstöd är det samma typ av skydds- och begränsnings-

åtgärder som dominerar men i betydligt mindre skala. Sam-

tycket beskrivs i övervägande fall som presumtivt eller kon-

kludent. Här finns också individuellt utformade skydds- och 

begränsningsåtgärder i större utsträckning såsom EP- larm, 

skyddshjälm och specialanpassat höftbälte. 

 

 

8. 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.  

 

Resultat 

Verksamheten har inte kunnat jobba med analyser på planerat 

sätt under det gångna pandemiåret 2020.  

 
 

Svenska Palliativregistret  

Resultat 2020 

Under 2020 har det varit stor fokus på smittförebyggande arbete 

vilket orsakade att inga analyser presenterades på APT så som det 

varit planerat. Det genomfördes dock analyser av vedertagna pa-

rametrar. En jämförelse med föregående år visar att kvalitetsindi-

katorerna dokumentation av brytpunktsamtal, ordination av opio-

der, smärtskattad sista levnadsveckan samt dokumentation mun-

hälsobedömning marginellt har minskat. Kvalitetsindikatorerna or-

dination av ångestdämpande, avlidit utan trycksår samt doku-

mentation symptomskattning har ökat marginellt. Indikatorn 

mänsklig närvaro vid dödsögonblicket är oförändrad jämfört med 

2019. Ingen av indikatorn lever upp till Socialstyrelsen mätvärden 

för 2020. Oförändrat jämfört med 2019. Dokumenterat symtom-

skattning är enligt Socialstyrelsen ingen indikator som följs upp 

längre.  

 

Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer. Resultat för Kristianstads 
kommun 2016-2020 
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Kvalitetsindikatorer 

Socialstyrelsen 

 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

Dok. bytpunktsamtal 
(målvärde 98 %) 

45,7 % 41,5 % 60 % 61,3% 58,1% 

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

96,3 % 92,1 % 99,2 % 96,4% 94,9% 

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

83,5 % 81,1 % 92,5 % 90,1% 91,9% 

Smärtskattad sista 
levnadsveckan 
(målvärde 100 %) 

33,5 % 37,2 % 43,3 % 43,2% 41,9% 

Dok. munhälsobe-
dömning 
(målvärde 90 %) 

37,2 % 39,6 % 49,2 % 42,3% 41,2% 

Utan trycksår grad 
2-4 
(målvärde 90 %) 

86,6 % 90,9 % 90,8 % 83,8% 87,8% 

Mänsklig närvaro i 
dödsögonblicket 
(målvärde 90 %) 

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

Dok. symtomskatt-
ning 
(målvärde 100 %) 

6,1 % 16,5 % 22,5 % - 23,2%* 

 

* Övrig symtomskattning utförd sista levnadsveckan (inte skattad smärta) 

 
BPSD 
Resultat 2020  
 

Samtliga demensboende och två vård och omsorgsboende i Kristi-

anstads kommun är anslutna till BPSD registret. Därutöver är tre 

boende inom funktionsstöd anslutna. Det finns i nuläget ingen 

plan/ mål för antal registreringar alternativt antal anslutna enhet-

er. Det finns  

Under 2020 registrerades 256 skattningar. Antal registreringar i 

BPSD – registret 2019 var 419 (inkl. privata utförare och intrapre-

nad). Antalet registreringar i statistiken kan variera över tid då det 

finns möjlighet att registrera med datum bakåt i tid. Samt begära att 

få sina uppgifter i registret borttagna. Antalet registreringar visar 

gjorda skattningar ej antal personer som registrerats.  
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Analys: 

Socialstyrelsen förordar minst en BPSD – skattning per år och per-

son samt vid behov. 

Bidragande orsak till att skattningarna sjunkit drastiskt är sanno-

likt Covid-19 pandemin.  Men också svårigheter att samordna ge-

mensam tid för teamet inför BPSD- skattning samt tillgången på le-

gitimerad personal. Det är svårt att få det att fungera optimalt på 

demensenheterna. 

 

Kvalitetsregister Senior Alert 

Under 2020 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, munhälsa och blåsdysfunktion. Det är 

riskbedömning, vidtagna åtgärder och resultat inom områdena som 

registreras.  Registret medverkar till utvecklandet av nya arbets-

sätt, vilka ökar möjligheten för bästa möjliga vård. Syftet med Se-

nior alert är att skapa en bra infrastruktur och systematik för det 

förebyggande arbetet.  

Under 2020 har antalet bedömda personer ökat något jämfört med 

2019 och resultatet visar också en ökning av antal bedömningar i 

jämförelse med 2019. Från totalt 843 (varav 219 personer inklude-

rar område blåsdysfunktion) unika personer och 1264 (varav 333 

riskbedömningar inkluderar område blåsdysfunktion) bedömningar 

under 2019 till 869 (varav 245 personer inkluderar område blåsdys-

funktion) unika personer och 1317 (varav 335 riskbedömningar in-

kluderar område blåsdysfunktion) bedömningar 2020. Inom hem-

sjukvård har det skett en minskning av antalet bedömda personer 

med 80 % från 68 personer 2019 till 12 personer 2020.  

En anledning till detta är att pandemin har inneburit att teamarbete 

och arbetet med Senior Alert har prioriterats ned. Hemgångs-

stödsteamet har presenterat en ökning från 92 bedömda personer 

2019 till att 2020 ha riskbedömt 129 unika personer vilket innebär 

en ökning med 30 %. 
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Område 
Antal Risk-
bedöm-
ningar 

Antal 
unika 
per-
soner 
2019/ 
2020 

Fall/ under-
näring/ 
tryck-
sår/munhäls
a 2019 

Blåsdys-
funktion 
2019 

Fall/undern
äring/ 
trycksår/ 
munhälsa 
2020 

Blåsdys-
funktion 
2020 

Kristianstad 
övergri-
pande* 

843/ 
869 

1264 333  1317  335  

Kristianstad 
hemsjuk-
vård* 

68/ 
12 

80  28  12  11  

Kristianstad 
hemgångs-
stöd (HGST) 

92/ 
129 

101 (stod 90 
cirka i PSB)  

Ej registre-
rat 

136  Ej registre-
rat 

 

*Kristianstad övergripande= resultat från alla verksamheter i Kris-

tianstad kommun inkl LOU. 

*Hemsjukvård= resultat från personer i ordinärt boende med hem-
tjänst och hemsjukvård 
 

På övergripande kommunnivå har antal åtgärdsplaner vid risk ökat 
med 5 % (alla område).  

 

Område 
Antal åt-
gärdspla-
ner med 
minst 1 
åtgärd 

Fall/ undernä-
ring/ tryck-
sår/munhälsa 
2019 

Blåsdys-
funktion 
2019 

Fall/undernär
ing/ trycksår/ 
munhälsa 
2020 

Blåsdys-
funktion 
2020 

Kristian-
stad över-
gripande 

1008  262  1061  249  

Kristian-
stad hem-
sjukvård 

51  23  8  9 
 

Kristian-
stad hem-
gångsstöd 
(HGST) 

74  Ej registrerat 98  Ej registrerat 
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Hemgångsstödsteamet har ökat 25 % vad gäller åtgärdsplan med 

risk (se tabell ovan) och med 32 % (se tabell nedan) vad gäller antal 

uppföljningar med minst 1utförd åtgärder. 

På övergripande nivå har antal uppföljningar med minst 1 utförd 

åtgärd ökat med 19 % under 2020. 

 

 

Område 
Antal upp-
följningar 
med minst 
1 utförd 
åtgärd 

Fall/ undernä-
ring/ tryck-
sår/munhälsa 
2019 

Blåsdys-
funktion 
2019 

Fall/undernäri
ng/ trycksår/ 
munhälsa 
2020 

Blåsdys-
funktion 
2020 

Kristian-
stad över-
gripande 

699 220 859 174 

Kristian-
stad hem-
sjukvård  

23 11 6 3 

Kristian-
stad hem-
gångstöd 
(HGST) 

66 Ej registrerat 96 Ej registerat 

 

Följande information visas ej i tabell: Vård- och omsorgsboende har 

ökat antal utförda åtgärder vid risk under 2020. Hemgångsstödet 

har inte arbetat med bakomliggande orsaker under 2020, detta 

p.g.a. korta ledtider.  

Omsorgsförvaltningen behöver framöver jobba mer med teamsam-

verkan för ett mer aktivt arbete med Senior Alert för att öka pati-

entsäkerheten och kvalitetssäkra verksamheten.  

 

PPM trycksår 

PPM trycksår har ej genomförts under 2020, trots det så samman-

ställs ett resultat av de riskbedömningar som finns aktuellt datum. 

Vid analys av riskbedömningar i Senior Alert kan följande resultat 

presenteras; 16,8 % av de riskbedömda patienterna i Senior Alert 

hade trycksår vilket är en ökning med 2 % jämfört med 2019.  

Denna siffra är osäker då det finns felkällor i samband med regi-

strering i Senior Alert exempelvis då inget förarbete inför punkt-

prevalensmätning gjordes 2020.  
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9. Uppföljning mobilt vårdteam 

Under 2020 har uppföljning skett vid två tillfällen relaterat till 

pandemi. Resultat presenteras i måldokument- PROCESS. 

10. Uppföljning av åtgärder HSL utifrån lex Maria- anmälningar 
 
Under 2020 har det inte inträffat någon händelse som ska an-
mälas enligt lex Maria.  
 

11. Oplanerade tillsyner- Tillsyn från IVO i form av egenkontroll 

har genomförts undernovember 2019- mars 2020 med en 
rapport som resultat.   

Egenkontrollen innebar en granskning av verksamhetens 

egenkontroller, mål och uppföljning samt granskning av jour-

naler utifrån valt riskområde med fokus på legitimerades be-

dömning, utförande av åtgärder samt uppföljning.  

 

Riskområde har valts utifrån avvikelser och fynd från tidigare 

journalgranskningar. 

 

För sjuksköterskor gällde riskområde säkerställande av ar-

betssätt utifrån omvårdnadsprocessen samt bedömningar en-

ligt VISAM och för rehab personalen säkerställande av arbets-

sätt utifrån rehabiliteringsprocessen och rehabiliteringsinsat-

ser med fokus på rehabiliteringsåtgärder (ej hjälpmedelsför-

skrivning). Resultat presenteras i måldokument under PRO-

CESS. 

Därefter gjordes en egengranskning av processer och rutiner 

utifrån valt riskområde samt genomgång av patienters och an-

hörigas delaktighet, vilket hade förbättrats jämfört med tidi-

gare granskningar. 

 

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 och fort-

satt under 2020. Resultatet visar att det behövs stöd och kunskap 

för att arbeta med analyser. Vid både halvårs- och helårssamman-

ställningen ses bristande analyser gällande orsaker till att avvikel-

serna skett. Orsaker utelämnas till stor del vilket gör analysarbetet 

på förvaltningsnivå svårt att arbeta vidare med. Risk föreligger att 



 
 

 

43 

åtgärder vidtas som inte är direkt kopplade till bakomliggande orsa-

ker. Resultat och analys per funktionsrör redovisas nedan. 

 Funktionsstöd daglig verksamhet, socialpsykiatri och barn 

 

- Vanligast förekommande läkemedelsavvikelser och fall (50 

%) 

- Utebliven dos står för en stor del av läkemedelsavvikelserna.  

- De vanligast förekommande orsakerna; orsak ännu ej fast-

ställd, ej följt gällande rutin, den enskilde överskattar sin fy-

siska förmåga, övrigt, omgivningsfaktor samt brist i informat-

ion internt. 

- De vanligaste vidtagna åtgärderna är; enskilt samtal med 

personal, gruppsamtal med personal, skapa ny rutin, utbild-

ning, samt förtydliga/ändra befintlig rutin.  

- I många avvikelser anges ”ingen åtgärd planerad” (gäller 

främst i HSL-avvikelser som hanterats av leg personal).  

- I enhetschefernas analyser lyfts fram goda exempel. 

- Åtgärd för att komma till rätta med läkemedelsavvikelserna 

är ett system för digital signering.  

- Teamsamverkan och tvärprofessionella åtgärder lyfts ofta 

fram i arbetet med HSL-avvikelser kring enskilda kunder. 

 

Funktionsstöd gruppbostad/ personlig assistans  

- De vanligast förekommande avvikelserna är läkemedelsav-

vikelser och fall (står för 40 %)  

- utebliven dos står för stor del av läkemedelsavvikelserna 

- De vanligast förekommande orsakerna; ej följt gällande ru-

tin, orsak ännu ej fastställd, övrigt, den enskilde överskattar 

sin fysiska förmåga, omgivningsfaktor samt otillräckliga kun-

skaper.  

- De vanligaste vidtagna åtgärderna är; gruppsamtal, enskilda 

samtal samt kontakt med ssk.  

- I många avvikelser anges ”ingen åtgärd planerad” (framför-

allt HSL-avvikelser som hanterats av leg personal). 

- I enhetschefernas analyser finns goda exempel 

- För att komma till rätta med läkemedelsavvikelserna före-

slås digital signering.  

- Teamsamverkan och tvärprofessionella åtgärder lyfts ofta 

fram i arbetet med HSL-avvikelser. 
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Hälso- och sjukvårdsorganisationen, HSV 

 

- Läkemedelshanteringen står för majoriteten av avvikelserna 

(felaktig signeringslista samt feldelning av dosett).  

- En ökning av fall ses på korttiden/växelvården.  

- Avvikelser över vårdgivargränser och gällande samverkan 

och inskrivning i mobilt vårdteam.  

- Dålig följsamhet till rutiner (första halvåret). Läkemedelsav-

vikelser står för den största andelen avvikelser tätt följt av 

fall och avvikelser över vårdgivargräns.  

- För större delen av avvikelserna vidtas akuta åtgärder (kon-

takt med sjuksköterska, enskilda eller gruppsamtal), 

- planerade eller uppföljande åtgärder saknas till stor del 

- I fyra av avvikelserna har man uppgivit allvarlighetsgrad ka-

tastrofal och att sannolikheten för att händelsen upprepas 

mycket stor. 

 

Orsaker  

- brist på uppmärksamhet, hittar inte rutiner, känner inte till 

rutiner.  

- Bristfällig samverkan och kommunikation mellan olika hu-

vudmän (första halvåret) 

- 30 % -ej följt gällande rutiner,  

- 14 % finns inte orsak fastställd,  

- fall: den enskilde själv överskattat sin förmåga.  

I de händelser där riskbedömningen gav utfall för hög risk 

relateras detta till enskild omvårdnadspersonal som brustit i 

sitt ansvar. 

 

Slutsats  

Avvikelser måste hanteras på både individnivå och grupp-

nivå.  

Befintliga och nya rutiner behöver tas upp och implemente-

ras via apt.  

Fortsatt muntlig och skriftlig rapportering mellan berörda 

yrkesgrupper.  

Avseende fall ökas tillsyn/uppföljning på dessa kun-

der/patienter vid behov samt begränsningsåtgärder.  

Fortsätta arbeta aktivt med avvikelser över vårdgivargrän-

ser, RIVÖ är uppstartat (första halvåret).  
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Fördjupad analys av resultat sker i ledningsgruppen. Plane-

rad åtgärd är att skapa analysverkstad i lärande syfte. 

 

Hemtjänst 

Totalt rapporterades 2221 avvikelser under 2020. 

Fördelade på ca 55 % fall, läkemedelsavvikelser (27- 30 %) 

 

Orsaker  

De tre främsta orsakerna till att det inträffat en avvikelse är, 

ej följt gällande rutiner, överskattar sin egen förmåga,  

övrigt (tillägg andra halvåret). 

 

Åtgärder  

I den första halvårsanalysen resonerar verksamheten kring vilka 

åtgärder som borde vidtas utifrån de avvikelsetyper och orsaker 

som har presenterats. I den andra halvårsanalysen så beskriver 

man att den vanligaste åtgärden (43 %) är att kontakta legitimerad 

personal (sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut). Det är inte 

möjligt att utläsa vad den åtgärden har för effekt för verksamheten 

eller för individen. Över 17 % leder till inte till någon åtgärd alls - 

vilket leder fram till frågan varför ingen åtgärd? Hur ska verksam-

heten kunna arbeta med att åtgärda de svagheter som finns och 

förhindra att de upprepas om man inte försöker att åtgärda. Flera 

enheter anger att avvikelsen skett för att personalen inte följt gäl-

lande rutiner. Det finns dock inte beskrivet vilka åtgärder man an-

vänder för att få personalen att följa de rutiner och arbetssätt som 

finns. 

 

Vård- och omsorgsboende 
Flest rapporterade händelser under året gäller avvikelsekategori 
fall, läkemedel samt dokumentation.  
 
Orsaker  
till avvikelser att kunden överskattar sin förmåga, att personalen 
inte har följt rutin samt orsak ännu ej fastställd och övrigt. 
 
 
Åtgärder  
gruppsamtal med personal.  och kontakt med sjuksköterska, genom-
gång av rutiner samt enskilt samtal med personal.  
Fall- ökad tillsyn, rörelselarm. Arbete med utredning och analys av 
avvikelser ska ske på LG. 
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Vid stickprovsanalys av enskilda avvikelser framkommer att rap-
portör och utredare väljer samma orsaker och åtgärder.  
 

Sammanfattning på förvaltningsnivå 

Avvikelser inom områdena läkemedel, fall och informat-

ion/dokumentation och bemötande, utebliven vårdåtgärd och avvi-

kelse över vårdgivargräns är de enskilt största kategorierna. Även 

medicintekniska produkter/ hjälpmedel samt rehabilitering/ habi-

litering är avvikelsekategorier som finns inom hälso- och sjukvård. 

Den vanligaste avvikelsetypen när det gäller läkemedel är i över-

lämnande fas eller ordination och det handlar främst om utebliven 

dos men också om bristfällig hantering av signeringslista. De dis-

penseringssystem som avvikelserna mest handlar om är dosdis-

penserade läkemedel alt dosett.  

 

I syfte att säkerställa läkemedelshanteringen har verksamheten 

fortsatt arbetet med övergång till digitala läkemedelsskåp samt på-

börjat införandet av läkemedelsrobotar. Digital signering är också 

ett prioriterat område inför 2021.  

 

När det gäller fall så är den vanligaste angivna orsaken att patien-

ten överskattar sin egen förmåga. Vid fallavvikelser så ser vi att en 

stor del av fallen sker i samband med förflyttning och i mer än 900 

fall vet vi inte vad personen gjorde i samband med fallet. Många fall 

föregås av oro/ förvirring. Rollator är det vanligaste förflyttnings-

hjälpmedlet vid fall, i cirka 15 % av fallen förflyttar sig personen 

med rullstol. Vanligaste åtgärd är kontakt med leg personal. 

En gemensam åtgärd som återkommer i flera verksamheters ana-

lyser är att förbättra samverkan mellan verksamheter för att arbeta 

mer och bättre med utredning och analys av avvikelser.  

 

Diagram på avvikelser och resonemang/ analys om skillnader före-

ligger mellan 2019- 2020. Totala antalet avvikelser i hälso- och 

sjukvården har minskat med 3 % jämfört med 2019. De områden 

där det har skett störst minskning, procentuellt sett, är inom avvi-

kelse övrigt HSL samt avvikelser gällande rehabilitering/ habilite-

ring. En förklaring till minskningen kan vara att Omsorgsförvalt-

ningen bytt avvikelsesystem och att det då finns en risk i samband 

med införandet att avvikelser ej rapporteras i samma takt som med 

ett känt system.  
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En anledning till minskade avvikelser inom kategorin övrigt HSL 
kan vara att det finns fler kategorier att välja mellan i det nya avvi-
kelsesystemet och att behovet av denna kategori således har mins-
kat. 
 
Jämförelse HSL avvikelser 2018- 2020: 
 
 

 
 

Läkemedel 

- Det har registrerats 267 läkemedelsavvikelser i Flexite in-

nan DF avvikelsesystem togs i bruk i februari 2020. Därefter 

har det registrerats 2393 läkemedelsavvikelser under 2020, 

totalt 2660 läkemedelsavvikelser.  

En ökning med 8 % jämfört med 2019 (2491 st).  

- Majoriteten av läkemedelsavvikelserna gäller 

 utebliven dos 59,4 % (1580 för 2020, 1012 för 2019,) eller 

Utebliven signering 19 % (502 för 2020, 385 för 2019) vilket 

är en ökning med 23 %.  

- Bristfällig hantering av signeringslista 15,6% eller 415 avvi-

kelser eller glömt delar av dos – finns inte i 2020 års DF (501 

för 2019, 463 för 2018 vilket är en ökning med 8,2 %). 

- Glömd att signera har ökat från 352 under 2018 till 385 un-

der 2019 vilket är en ökning med 9,3 %. Se diagram nedan.  
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Konsekvenser av fall-
letetet 

öm vid revbenen 

har alltid ont i ryggen, klagade endast över ryggsmärta 

Annan                                       

Skada som lett till transport till sjukhus 

Övergående smärta/obehag 

Smärre blesyrer/blåmärke 

Rädsla/oro 

Mindre sårskada 

Inga skador 

1 

1 

160 

192 

259 

283 

305 

458 

2363 
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Antal 

Diagram typ av läkemedelsavvikelser 2020. 

 

 
 

 

Fall 

- Det har registrerats 4015 fall under 2020 (inklusive tidigare 

system Flexite) kategoriserade som både SoL och HSL.  

- Det hade registrerats 3991 fall under 2019, således endast 

marginell ökning med 0,6 %.  

- Av dessa ledde 192 till transport till sjukhus och utöver 

dessa 14 st kontakt med läkare = totalt 192+ 14 st= 206. 

- 2019 ledde 292 till läkarkontakt. Det är totalt cirka 5 % av 

fallskadorna som föranlett läkarkontakt/ sjukhusvistelse 

2020, att jämföra med cirka 7 % av fallskadorna 2019, såle-

des en minskning med 2 % för 2020. De vanligaste kropps-

delarna som skadats framkommer av tabellen nedan. 
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Synpunkter och klagomål 

 

- 50 synpunkter och klagomål för 2020. Föregående år fick 

hälso- och sjukvårdsorganisationen 64 synpunkter och kla-

gomål, således ungefär samma antal för 2020.  

- Mestadels beröm och det gäller framförallt hemgångsstödet 

men även hälso- och sjukvårdsorganisationen i stort samt 

rehab- enheten och arbetsterapeuterna där.  

- Beröm har lämnats gällande hantering av hjälpmedel. Hem-

sjukvård enhet Östermalm får också beröm.  

- Klagomål gäller upplevda brister i vården på de olika enhet-

er som har mottagit klagomål, men klagomål gäller också 

samarbetet mellan kommunens fysioterapeut och vuxenha-
biliteringen.  

- Det finns fem synpunkter som är för generellt beskrivna i 

sammanställningen för att vi ska kunna härleda dem till 

Hälso- och sjukvårdsorganisationen. 

Det har registrerats 1 synpunkt i Evolution gällande kort-

tidsboende. Det har registrerats 1 klagomål gällande prov-

tagning och 1 klagomål rörande verksamhet. 

 

Under 2020 har det inkommit tre synpunkter till Patientnämnden. 

- En synpunkt gällde en patient som avlidit i sitt hem och där 

den klagande ansåg att patienten skulle skickas in.  

Utredning 

- både sjuksköterska och omvårdnadspersonal vidtog de åt-

gärder och kontakter som krävdes  

- vård kan inte ges mot den enskildes vilja, sjukvården är 

skyldig att informera om konsekvenserna av den enskildes 

beslut. Den enskilde ville inte åka in.  

 

- Övriga två synpunkter framfördes av en syster till en patient 

som vistades på korttidsenhet efter stroke. Synpunkter 

gällde utebliven insättning av blodtryckssänkande medici-

ner, utebliven träning och viktnedgång.  

Utredning  

- medicineringen återinsattes efter att ssk påpekat att läke-

medel inte kommit med på ordinationshandling  
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- både ssk och rehabpersonal hade vidtagit adekvata åtgärder 

och tagit behövliga kontakter med läkare.  

 

Händelser och vårdskador 

 

- Verksamheten fortsätter arbetet efter inventering med att ta 

ställning till hur arbetet för att endast hantera/ använda 

säkra hjälpmedel ska ske, utifrån en Lex Maria anmälan 

2019.  

- Inga Lex Maria- anmälningar är gjorda under 2020. 

- Flera händelseanalyser är gjorda utifrån avvikelserapporter 

som inkommit under året.  

En händelseanalys handlade om bedömning av om rollator 

var orsak till ett fall med fraktur som resultat men där slut-

satsen blev att personalen behöver arbeta på ett systema-

tiskt sätt för att undvika oro och utåtagerande beteende hos 

berörd patient vilket i sin tur var orsak till fallet. 

- Två händelseanalyser utreder fall med skada mot huvudet 

som följd. I utredningarna ser vi att åtgärder vidtagits i fall-

förebyggande syfte men att pandemi- situationen påverkat 

när det gäller isolering på boende i en av händelseanalyser-

na.  

 

Riskanalys 

I samband med arbete med behörigheter till hälso- och sjukvårds-

journaler har det uppmärksammats behov av säkerställande av in-

tern samverkan vilken ska ske i verkställighetsmöten.  Verksam-

heten har satt upp mål för 2021 inom detta område.  

 

Det har genomförts en riskanalys utifrån signal från verksamheter 

om att palliativa patienter inte får den vård de är i behov av på obe-

kväm arbetstid. Riskanalysen ledde till arbete med att förändra 

sjuksköterskans arbetssätt där sjuksköterska genomför dagliga, re-

gelbundna besök hos palliativa patienter. Detta i syfte att kontinu-

erligt identifierar omvårdnadsbehov.   

 

Utifrån risk- och processidentifiering har ett intern kontrollområde 

för Hälso- och sjukvård varit journalgranskning med uppföljning av 

patienternas delaktighet i jämförelse med 2019 års kontroll. 
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Resultatet visade att leg personal har förbättrat dokumentationen 

av patientens delaktighet vid planeringar och uppföljningar till 84 

% jämfört med 2019 då resultatet var 20-40 %. Samma resultat har 

setts i samband med tillsyner från IVO inom detta område. 

 

Verksamheten har fortsatt att jobbat med risker som uppmärk-

sammades inom process SVU, Samverkan vid utskrivning från sluten 

hälso- och sjukvård under 2019. Flöde för SVU processen har för-

ändrats. Framöver markeras patienter klara för hemgång efter att 

sjuksköterska har bedömt att hemgången kan ske på ett patientsä-

kert sätt.  Verksamheten har satt upp mål för 2021 inom detta om-

råde.  

 

Mål och strategier för kommande år 
 

Strategier 

 
Avvikelser  
Fortsätta systematiskt patientsäkerhetsarbete i enlighet med den 

framtagna strukturen på samtliga organisatorisk nivåer. Återkopp-

ling sker regelbundet i olika samverkansforum enligt framtagen 

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 med årshjulet 

Hälso- och sjukvård som grund.  

 

 

Mål 2021 
 

 
1. Fortsatt kvalitetssäkring och utveckling inom område 

palliativ vård. 

 

Måluppfyllelse mäts genom indikatorer i Palliativregister. Verk-

samheter strävar efter att få värden som är så nära målvärden som 

möjligt men minst ökning med 5 % i jämförelse med bästa resultat 

antingen under 2019 eller 2020.  
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2. Säkerställa legitimerades arbetssätt utifrån omvård-
nads- och rehabiliteringsprocess samt bedömningar en-
ligt VISAM (gäller sjuksköterska) och rehabiliteringsin-
satser med fokus på rehabiliteringsåtgärder (ej hjälp-
medelsförskrivning, gäller arbetsterapeut/ fysiotera-
peut) 
 

Mål: sjuksköterska ska utföra bedömning enligt VISAM i samband 

med alla besök där det föreligger behov av bestämmande av vård-

nivå (2019 - 22 %, 2020 – 30 %). 

 

Mål: sjuksköterskans dokumentation av samtliga ordinationer ska 

vara tydliga och konkreta. Det ska tydligt beskriva vad som förvän-

tas genomföras t.ex. vilka parametrar som ska tas eller vad en ob-

servation ska gälla. 

 

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

dömt behov av rehabiliteringsinsats (ej hjälpmedelsförskrivning) 

(idag 20 %).      

 
 

3. 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 ex-

tern vårdgivare samt riktad egenkontroll. Det förväntade resultatet 

är att minska antal avvikelser för 2021 i jämförelse med 2020.  

 
4. 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 
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överenskommelse om mobilt vårdteam som träffats mellan kom-

munen och primärvården.  Prioriterat område är ordinärt boenden.  

 
5. 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.  

 

6. Säkerställa Verksamhetsövergripande samverkan, 
Verkställighetsmöte (VSM).  
 

Säkerställa följsamhet till befintliga rutiner. Se över rutiner om 
verksamheten identifierar behov av det. 
 
Måluppfyllelse mäts med antal genomförda verkställighetsmöte uti-
från den planering som tas fram samt berördas deltagande.    
 
 


