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Inledning 

Mallen för patientsäkerhetsberättelsen utgår från lagkrav och följer strukturen för den 
nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet. I de fall lagkrav finns görs hänvisningar 
under respektive rubrik. Mallen utgår även från metodiken för systematiskt kvalitets- och 
patientsäkerhetsarbete. 

 

PSL 2010:659, SOSFS 2011:9 7 kap. 3 § 
Enligt patientsäkerhetslagen ska vårdgivaren varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. 
Syftet med patientsäkerhetsberättelsen är att öppet och tydligt redovisa strategier, mål och 
resultat av arbetet med att förbättra patientsäkerheten.  
  

Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att bedöma hur arbetet 
med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten har bedrivits i 
verksamhetens olika delar samt att informationsbehovet hos externa intressenter tillgodoses.  
 

Patientsäkerhetsberättelsen ska vara färdig senast den 1 mars varje år, finnas tillgänglig för den 
som vill ta del av del av den och den bör utformas så att den kan ingå i vårdgivarens 
ledningssystem för patientsäkerhet. 
 

 
Källa:  
Socialstyrelsen ”Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 2020–2024” 
 
 
Mallen är framtagen inom ramen för kunskapsstyrningsorganisationen, på uppdrag av den nationella samverkansgruppen 
(NSG) inom patientsäkerhet, 2021-09-23.  
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SAMMANFATTNING 

 

Under 2021 fortsatte Coronapandemi att härja världen över och verksamheterna har 

tvingats att tillämpa olika strategier i syfte att både förebygga och hantera 

smittspridningen. Under 2021 var det 136 patienter/kunder som testats positivt för 

Covid-19 varav 193 patienter/kunder friskförklarades och 26 avled. År 2021 började 

med topp på drygt 30 positiva fall/veckan. Antal positiva fall planades därefter ut under 

resten av året till ca 3 fall/vecka med några toppar på ca 9 fall/veckan. Besök på 

boenden skede utifrån ”säkra besök principen” och inflyttning från slutenvården till 

särskilt boende skedde efter provtagning för Covid-19. Under 2021 har 

Omsorgsförvaltningen i samarbete med primärvården genomfört storskalig vaccination 

mot Covid -19.  

 

Verksamheten har jobbat med uppsatta mål i den mån som pandemin tillät det inom 

områden: fortsatt kvalitetssäkring och utveckling inom område palliativ vård, säkerställa 

legitimerades arbetssätt utifrån omvårdnads- och rehabiliteringsprocess samt 

bedömningar enligt VISAM (gäller sjuksköterska) och rehabiliteringsinsatser med fokus på 

rehabiliteringsåtgärder (ej hjälpmedelsförskrivning, gäller arbetsterapeut/ fysioterapeut), 

samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, SVU, samverkan om mobilt 

vårdteam, samverkan kring utvecklingsområde rehab/hjälpmedel, säkerställa 

verksamhetsövergripande samverkan samt verkställighetsmöte (VSM).   

Verksamheten har även jobbat med strategier inom områden för avvikelser och 

egenkontroller samt det systematiska patientsäkerhetsarbetet i stöd av avvikelser 

genom följsamhet till framtagna rutiner och strukturer samt kompetenshöjning inom 

analysarbete och återkoppling i lärande syfte. Inom område egenkontroller har 

verksamheten fortsatt att kvalitetssäkra sitt arbete genom att planera, leda och 

kontrollera verksamheten inom identifierade risk- och utvecklingsområden.  

Systematiskt kvalitetsarbete med stöd av avvikelser, vilket innebär analysarbete i varje 

enhet samt övergripande på verksamhetsnivå och därefter på förvaltningsnivå, har 

påbörjats 2019 och fortsatt under 2020 och 2021. Under 2021 rapporterades det 8277 

avvikelser och under 2020 totalt 8100 således en ökning med 177 avvikelser.   

Hälso- och sjukvårdsorganisationen har undersökt möjlighet till samverkan i samband 

med utskrivningsprocessen i s.k. IHOPA process men fått avvakta tillämpningen pga. 

sårigheter med logistiken hos både kommunen men även slutenvården.  

 

Nya rutiner för åtkomstkontroll har implementerats under 2021. Behörighet för 

enhetschef SoL/LSS ändrats gällande tillgång till patientjournal. Riskanalys har 

genomförts och förvaltningen har vidtagit åtgärder för att minimera risker förenade 

med det förändrade arbetssättet.  
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Under 2021 har verksamheten jobbat med säkerställande av olika områden (antigen 

genom egenkontroller eller via mål och strategier) som till exempel: dokumentation, 

läkemedelshantering, skyddsåtgärder, basala hygienrutiner, läkarstöd, samt team och 

intern- och externsamverkan.   

Det har gjorts 3 anmälningar till läkemedelsverket utifrån tillbud/ negativ händelse med 

medicintekniska produkter, en anmälan enligt lex Maria samt två 

händelseanalyser. Identifierade förbättringsområde utifrån lex Maria har varit 

dokumentation, samverkan, sårhantering samt omvårdnadsprocessen.    

 

Under 20201 har Omsorgsförvaltningen fortsatt att registrera i kvalitetsregister Senior 

Alert, Svenska palliativregister och BPSD. PPM trycksår har ej genomförts i form av PPM 

men analyserna har utförts med stöd av data i Senior Alert. Under 2021 har HSV 

verksamheten jobbat med Implementeringsfasen (sätter uppdrag, arbetsformer och 

bygger den kunskap som krävs) av Rikssår.  

 

Arbete med implementering av strukturerad överrapportering mellan 

omvårdnadspersonal och sjuksköterska har fortskridits under 2021. Implementeringen 

omfattar både Äldre Omsorgen och Funktionsstöd och kommer att följas upp  i samband 

med kommande verksamhetsuppföljningar.    

 

Utifrån en uppmärksammad risk har verksamheten fattat beslut om ett förändrat 

arbetssätt hos den palliativa patenten. Arbetssättet innebär dagliga, regelbundna och 

strukturerade besök från ssk hos den palliativa patienter.  Arbetssättet gäller patienter i 

livets slutskede och med symtomgenombrott.  

 

Under 2021 har verksamheten tagit fram ett flöde för patienter med insatser från 

kommunen och ASIH. Gäller palliativa patienter inom VOBO. Syfte med flödet är att 

tydliggöra ansvar med god patientsäkerhet som följd.  

 

I samband med analysarbete i stöd av avvikelser har det observerats att den största 

angivna orsaken till att avvikelserna har inträffat är att gällande rutin ej följts och 

framöver kommer verksamheterna att jobba med fördjupade analyser kring orsaker till 

det.  

 

I syfte att säkerställa läkemedelshanteringen har verksamheten fortsatt med övergång 

till digitala läkemedelsskåp med fokus på ordinärt boende och därefter Funktionsstöd.  

Läkemedelsrobotar, digital signering och övergång till nytt dokumentationssystem 

Lifecare HSL (LC HSL) har varit viktiga utvecklingsområden under det gångna året. Även 

God och säker vård, en nationell satsning inom vård med primärvården som navel, har 

varit ett viktigt utvecklingsområde. Omsorgsförvaltningen kommer framöver att 

fortsätta jobba med aktiviteter inom ramen för det.  Samtliga EC HSV samt Mas och MAR 

har gått utbildningen inom God och Nära vård.        
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Synpunkter och klagomål har behandlats utifrån gällande struktur. Under 2021har det 

inkommit sju synpunkter till Patientnämnden.  

 

 

GRUNDLÄGGANDE FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SÄKER VÅRD 

Nedan beskrivs mål och strategier, organisation och struktur för arbetet med att minska antalet 

vårdskador. För att kunna nå den nationella visionen ”God och säker vård – överallt och alltid” 

och det nationella målet ”ingen patient ska behöva drabbas av vårdskada”, har fyra 

grundläggande förutsättningar identifierats i den nationella handlingsplanen för ökad 

patientsäkerhet.  

 

Engagerad ledning och tydlig styrning  

En grundläggande förutsättning för en säker vård är en engagerad och 

kompetent ledning och tydlig styrning av hälso- och sjukvården på alla 

nivåer.  

 

Övergripande mål och strategier 

PSL 2010:659, 3 kap. 1 §, SOSFS 2011:9, 3 kap. 1-3 § 

 

Corona pandemi 

 

Under 2021 fortsatte Coronapandemi att härja världen över och verksamheterna har 

tvingats att tillämpa olika strategier i syfte att både förebygga och hantera 

smittspridningen. Under 2021 var det 136 (202 för 2020) patienter/kunder som testats 

positivt för Covid-19 varav 193 (91 för 2020) patienter/kunder friskförklarades och 26 

avled (27 för 2020).  Under hösten har Omsorgsförvaltningen, OMS, pausat dessa 

mätningar då Länsstyrelsens krav på rapportering hade upphört. Fram till sista oktober 

hade OMS provtagits 1437 patienter/kunder. I början av 2021 har pandemin visat 

nedåtgående trend från drygt 30 fall/veckan (v.1.) till 4 fall/veckan (v.7.) för att därefter 

plana ut och resultera i enstaka fall/veckan med topp v. 14-15 och 17-18 på ca 9 

fall/veckan. En stegring till ca.3 fall/veckan har också mätts under veckor 45-49 med 

uppåtgående trend från v.52. Under 2021 har det genomförts storskaliga insatser inom 

vaccination mot Covid- 19. OMS, har genomfört vaccinationer mot Covid -19 i 

samverkan med primärvården inom grupper: äldre personer boende på särskilda 

boenden, personer i ordinärt boende med insatser från kommunal Hemsjukvård, samt 

personer med insatser enligt LSS. OMS har även varit behjälplig med sammanställningar 

och spridning av informationsbrev från Region Skåne till personer i ordinärt boende utan 

Hemsjukvård.  

 

I syfte att förebygga smitta och hantera smittspridning har verksamheterna jobbat 

utifrån basala hygienrutiner, följt rutiner för klädregler samt använt skyddsutrustning 
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och tillämpat beskrivet i rutinerna arbetssätt för misstänkt respektive konstaterat Covid 

-19. Besök på boenden skede utifrån ”säkra besök principen”.  Även inflyttning från 

slutenvården till ett VOBO har säkrats med provtagning för Covid-19.  

 

Antal nya fall med konstaterad covid -19 per vecka under 2021  

(patienter och kunder) 

Diagrammet innefattar både intern och extern verksamhet som ligger under 

Omsorgsförvaltningen.  

 

 

 

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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Uppsatta mål och strategier för 2021 

 

Under 2021 har verksamheten jobbat med uppsatta mål i den mån som pandemin tillät 

det inom områden:  

• Fortsatt kvalitetssäkring och utveckling inom område palliativ vård, 

• Säkerställa legitimerades arbetssätt utifrån omvårdnads- och 

rehabiliteringsprocess samt bedömningar enligt VISAM (gäller sjuksköterska) och 

rehabiliteringsinsatser med fokus på rehabiliteringsåtgärder (ej 

hjälpmedelsförskrivning, gäller arbetsterapeut/ fysioterapeut) 

• Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, SVU  

• Samverkan om mobilt vårdteam  

• Samverkan kring utvecklingsområde rehab/hjälpmedel 

• Säkerställa Verksamhetsövergripande samverkan, Verkställighetsmöte (VSM).  

 

Verksamheten har även jobbat med strategier inom områden avvikelser och 

egenkontroller. Verksamheten har fortsätt det systematiska patientsäkerhetsarbetet i 

stöd av avvikelser genom följsamhet till framtagna rutiner och strukturer samt 

kompetenshöjning inom analysarbete och återkoppling i lärande syfte. Inom område 

egenkontroller har verksamheten fortsatt att kvalitetssäkra sitt arbete genom att 

planera, leda och kontrollera verksamheten inom identifierade risk- och 

utvecklingsområden.  

 

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 bestämt samt de föreskrifter som gäller för 
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verksamheten. Omsorgsnämnden ansvarar för ledning, styrning och uppföljning av 

hälso-och sjukvård (HSL) och socialtjänsten och för att inrätta ett ledningssystem för det 

systematiska kvalitetsarbetet. Detta innebär till exempel att Omsorgsnämnden ska; 

• fastställa mål för kvalitetsarbetet, samt följa upp och utvärdera dessa mål, 

• se till att verksamheten ges resurser så att förutsättning finns för måluppfyllelse i 

alla de mål som finns för verksamheten, 

• utse verksamhetschefer för HSL och fastställa deras skyldigheter och 

befogenheter samt säkerställa samverkansformer mellan medicinskt ansvarig 

sjuksköterska, medicinskt ansvarig 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 ledningssystem som ska finnas inom verksamheten. MAS ska utöva sitt ansvar 

genom att planera, styra, kontrollera, dokumentera och redovisa 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 

sjukvårdsverksamheten, att personalen har den kompetens som verksamheten kräver 

och att patienten får den vård och behandling som ordinerats av läkare. Ansvaret avser 

den vård och behandling som patienten ges samt de krav som ställs på bland annat 

läkemedelshantering, dokumentation, anmälan av skador och teknisk säkerhet. 

 

Medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR 

Legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast eller legitimerad arbetsterapeut med ansvar för 

att patienterna får en säker och ändamålsenlig rehabilitering/habilitering av god 

kvalitet inom kommunens ansvarsområde. 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 författningsbestämmelser 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 anmälningsskyldighet i tillbud. 

 

Förvaltningschef 

Förvaltningschef har ett övergripande ansvar för att planera, leda, samordna och 

utveckla verksamheten.  
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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, samordning 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 verksamhetschef och enhetschefer. 

Verksamhetsutvecklare arbetar med utvecklingen av planeringsarbetet för 

verksamhetsområdet och kan komma att leda olika nätverk/arbetsgrupper. Samverkan 

och samarbete på olika sätt är en viktig del. Verksamhetsutvecklare har en 

sammanhållande funktion av kvalitetsledningssystem arbetar med att stödja 

enhetschefer och medarbetare att implementera nya metoder, 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 § och 7 kap. 2 § p 3 

 

Övergripande Corona  

År 2021 har fortsatt dominerats av Coronapandemi - drabbat hårt hela samhället och 

samtliga verksamheter. Den största riskgruppen för att drabbas av en allvarlig sjukdom 

har varit gruppen äldre. I syfte att undvika vårdskador relaterade till smittspridning har 

kommunen samverkat med regionen inom olika forum:     

• Skånska kommuner och Smittskydd och Vårdhygien från Region Skåne, RS 

• Skånska kommuner och projektledare inom vaccination från RS 

• Primärvården och kommunerna i Nordost sk klustermöten.  

• VOBO, HT, GB, HSV org samarbete primärvården, Vårdhygien och Smittskydd 

under pågående smittspårning  

• Lokal Samverkansforum - rehabilitering vid covid- 19 nordöstra Skåne 

• Regionalt samverkansforum rehab covid- 19 

 

Identifierade processer för samverkan 

  
• Process Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 

• Process koordineringsansvar  

• Process Samordnad Individuell Plan, SIP  
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• 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 

sjukvård (2017:612).  Under Coronapandemi har verksamheterna fått ständigt följa 

utvecklingen av smittspridningen och anpassa arbetssätt 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 provtagning 

nr 2 av boendet ssk. Patienter som återvänt till VOBO skulle även i omgångar förbli 

hänvisade till vistelse på sina rum.  

 

Koordineringsansvar är ett ansvar som tilldelas vårdcentralen för att aktivt medverka i 

samordning, samarbete och informationsöverföring 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 involverade 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 primärvården om utveckling av 

teambaserad vårdform för de mest sjuka.  Samarbete ska ske mellan läkare från Region 

Skåne och kommunen i en särskild 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 mobilt vårdteam i syfte att kunna utföra vård 

kontinuerligt i den enskildes hemmiljö. Läkare från den landstingsfinansierade 

primärvården och den kommunala sjuksköterskan i den enskildes hemkommun 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 hanterades digital via 

samtal mellan läkare och sjuksköterska. Detta i sin tur hade fått omfattande kritik av 

Coronakommissionen och föranlät översyn av äldreomsorgen och läkarstöd till 
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kommunala verksamheter. De besök som genomfördes var besöken av Falck läkarbilar. 

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 försämring av patientens status och vid behov av 

ställningstagande till rätt vårdnivå. I stöd av VISAM förebyggs även återinläggningar och 

informationsöverföring mellan berörda vårdgivare i samband med byte av vårdansvaret.   

 

RiVÖ- Risker vid Vårdens Övergångar är ett samverkansforum mellan 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 sjukvård. 

Gruppen ska arbeta med utgångspunkt från gällande lagstiftning, Samverkan vid 

utskrivning (SVU) från sluten Hälso- och sjukvård. En av målsättningarna med RIVÖ är 

att få större förståelse och kunskap för vad som händer i hela vårdkedjan samt att 

underlätta kontaktvägarna och förbättra samarbetet mellan kommun, slutenvård och 

primärvård. 

 

Ihopa- under lokal samverkan med regionen har omsorgsförvaltningen tillsammans 

med regionen tagit del av ett pågående i Hässleholm projekt, Ihopa. Projektet går ut på 

att strukturera och digitalisera kommunikation mellan kommun, primärvård och 

slutenvård i samband med utskrivning från slutenvården. Under 2021 har 

representanter från verksamhet för hälso- och sjukvård tillsammans med 

representanter från primärvården undersökt Kristianstads kommun möjlighet till att 

tillämpa detta arbetssätt. Gruppen bedömde att det är svårt ur ett logistiskt perspektiv 

att jobba på liknande sätt även i Kristianstad således i nuläge kommer vi inte att jobba 

enligt Ihopa.       

 

Informationssäkerhet  

HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1§  

 

Rutinen är att använda 2- faktors autentisering för att säkra informationssäkerhet vilket 
betyder att berörd personal i vissa verksamhetskritiska system även ska logga in med 

Siths-kort/mobilt BankID eller med säkerhetsnyckel. Tillsvidareanställda använder 

Siths-kort och personal med tidsbegränsad anställning använder säkerhetsnyckel. 

Under 2021 har det även fastställts rutin 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 månaderna. 

Utifrån bristfällig följsamhet och bristande systemstöd har det framkommit ett behov av 

att säkerställa hantering av loggkontroller mer systematiskt. Således påbörjades ett 
arbete med ny rutin för åtkomstkontroll under slutet av 2020. Nya rutiner för 

åtkomstkontroll har funnits på plats under 2021. Syftet med åtkomstkontroll är att 
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granska att kundens/ patientens integritet säkerställs samt att regelverket följs och att 
ingen otillbörlig användning av systemet sker. Kontrollen ska ske på ett systematiskt 

och regelbundet sätt och följa rutin. 

Under slutet av 2020 har behörighet för enhetschef SoL/LSS ändrats gällande tillgång till 

patientjournal. Denna ändring har skett utifrån Patientdatalagen som beskriver att 
endast den som deltar i nära vård av patienter eller utför arbete inom hälso- och 

sjukvård som kan få tillgång till patientjournal.  Under 2021 har det genomförts 
riskanalys och förvaltningen har vidtagit åtgärder för att minimera risker förenade med 

det förändrade arbetssättet.  

 

En god säkerhetskultur  

En grundläggande förutsättning för en säker vård är en god säkerhetskultur. 

Organisationen ger då förutsättningar för en kultur som främjar säkerhet.  

 

För att förvaltningen ska genomsyras av en god säkerhetskultur 
krävs insatser på flera nivåer. Verksamhetsmöte finns inom 

äldreomsorgen och funktionsstöd. Mötena har en viktig funktion för 
att flera yrkesgrupper tillsammans ska kunna diskutera avvikelser inom den egna 

verksamheten men även kunna diskutera förbättringsåtgärder kopplade till enskilda 
händelser, samt systematiska förbättringar. Regelbundna arbetsplatsträffar är viktiga 

för att i arbetslaget arbeta med verksamheten och arbetsmiljön, arbetsplatsträffen är 
medarbetarens möte och följer en dagordning. 

 
Inom förvaltningen finns även ett Kvalitetsråd. Syftet med rådet är att vara ett forum 

med fokus på förvaltningens systematiska kvalitetsarbete, en yta för gemensam dialog 
mellan stab och verksamhet, bidra till en lärande organisation, bidra till utveckling inom 

kvalitetsområdet området både på kort och lång  
Kvalitetsdag är en inspirationsdag för medarbetare på Omsorgsförvaltningens där 

tanken är att inspirera varandra genom att visa varandra utvecklingsområde inom t ex 
bemötande, stöd för ett hälsosamt och aktivt liv, samverkan, anhörigstöd, digital 

utveckling, delaktighet och kommunikation etc.  

 

Grunden i det systematiska arbetet med att skapa en säkerhetskultur är vårt 
avvikelsesystem där rapportören och utredarna tillsammans har en viktig roll genom att 

utreda händelser på individnivå, sammanfatta dem till enhetsnivå och tillslut till 
förvaltningens nivå. Idag arbetar förvaltningen med rutiner utifrån handböcker där alla 

rutiner och riktlinjer som är kopplade till det vardagliga arbetet finns. Under 2022 
kommer ett nytt verksamhetssystem att implementeras, där målsättningen är att det ska 

bli lättare för varje yrkesgrupp att komma åt riktlinjer och rutiner som är kopplade till 
deras arbetsmoment. 

 
Under 2022 kommer förvaltningen påbörja en kartläggning utifrån den nationella 

handlingsplanen Agera för säker vård. Den kartläggningen kan sedan ligga som grund 
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för prioriteringar och handlingsplaner inom hela patientsäkerhetsarbetet inom 
förvaltningen, där säkerhetskulturen är ett område. 

 

Adekvat kunskap och kompetens   

Det bedrivs kompetensutbildning och fortbildning på alla nivåer i 

förvaltningen, det är viktigt att både bemanna utifrån nutida behov 

men även arbeta för att det framåt finns personal med rätt 

kompetens och goda förutsättningar för att utföra sitt arbete. 

 

Kontraktsutbildning 

Som ett led i omsorgsförvaltningen plan och arbete för att möta upp framtida behov av 

personal och kompetensbehov kan man i samråd med arbetsgivaren beviljas förmåner 

genom s.k kontraktsutbildning. Kontraktsutbildning innebär studielön från 

Omsorgsförvaltningen under utbildningstiden. Detta kan vara ett sätt att utbilda sig 

vidare till sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut. 

 

Utbildningsportalen 

Utbildningsportalen är en intern utbildningstjänst som är helt digital och som alla 

medarbetare har tillgång till, här finns det möjlighet för medarbetaren att anmäla sig till 

olika utbildningar både som skapts av kommunen men även utbildningar från t.ex. 

Socialstyrelsen och Vårdhygien. Medarbetaren kan följa upp vilka utbildningar som är 

genomförda och vilka certifikat som är aktuella. Utbildningsportalen utvecklas 

kontinuerligt och ger medarbetaren tillgång till aktuell utbildning digital som nyanställd 

men också som mer erfaren medarbetare.  

 

Äldreomsorgslyftet 

Den nationella satsningen Äldreomsorgslyftet har gett möjlighet till utbildning på olika 

nivåer, både bas- och specialistkunskap. Under 2021 innebar det bland annat att vi fick 

fler specialist undersköterskor med inriktning demens inom vård och omsorgsboende 

som nu kan bidra med sin kompetens för kvalitetssäkring och utveckling av den 

personcentrerade vården och omsorgen. 

 

Vård och omsorgscollege 

Vård- och omsorgscollege är en förening för samarbetet mellan arbetsgivare, 

utbildningsaktörer och fackliga organisationer inom den privata och offentliga vården 

och omsorgen. Tillsammans arbetar organisationen för att ge elever och studerande en 

modern utbildning som leder till anställningsbarhet. I Skånes regionala organisation 

samverkar 29 kommuner, Region Skåne, Skånes Kommuner, Malmö Universitet, 

fackförbund Kommunal, Regional utveckling, Arbetsförmedlingen samt privata 

vårdgivare. 
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Bemanningshandbok 

Omsorgsförvaltningen arbetar med en Bemanningshandbok sedan 2017 där bland annat 

rätten till heltid beskrivs. I Bemanningshandboken beskrivs också arbetssätt med 

schemaprocessen. Schemaprocessen bygger på ett gemensamt ansvar där samtliga 

tillsvidareanställda medarbetare ingår. Grundprincipen är att medarbetaren gör så 

mycket som möjligt av arbetstiden på huvudarbetsstället, för att medarbetarnas 

kompetens ska tas tillvara i så stor utsträckning som möjligt. 

 

Mobilt arbetssätt 

Ett mobilt arbetssätt innebär att man har tillgång till aktuella arbetsverktyg utan att 

behöva finnas på kontoret/arbetsplatsen. Genom ett mobilt arbetssätt minskar 

dubbelarbete, att medarbetaren kan använda sin tid mer effektivt i delar av sitt uppdrag, 

vilket kan leda till både effektivisering av verksamheten och bättre arbetsmiljö för 

medarbetarna. Utifrån ett mobilt arbetssätt behöver inte handlingar finnas med 

utskrivna till olika möten, vilket tillsammans med direkt dokumentation i system, ökar 

rättssäkerheten. Gäller för de yrkesgrupper där det är genomförbart. 

 

Patienten som medskapare  

 

PSL 2010:659 3 kap. 4 § 

En grundläggande förutsättning för en säker vård är patientens och 

de närståendes delaktighet. Vården blir säkrare om patienten är 
välinformerad, deltar aktivt i sin vård och ska så långt som möjligt 

utformas och genomföras i samråd med patienten. Att patienten bemöts med respekt 
skapar tillit och förtroende.  
 

Samverkan med närstående sker främst vid vårdplaneringar, vid hantering av inkomna 

synpunkter och avvikelser samt vid SIP och kontinuerliga möten i det dagliga 

vardagsarbetet. Under Coronapandemi har patienter och närstående varit delaktiga i 

beslutsfattande om vård om den enskilde skulle drabbats av Covid-19 samt i planering 

för vård och omsorg efter diagnos Covid 19.  Både patienter och dennes närstående har 

varit involverade i ställningstagande om fortsatt vård och vårdnivå.  

 

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 Patientöversikt, NPÖ. Det finns även 

möjlighet för patienten att spärra vissa uppgifter till andra vårdgivare. 
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I samband med att patient/närstående informeras om registrering i kvalitetsregister 

informeras de även om vilka risker som har identifierats och vilka preventiva åtgärder 

patient och närstående själva kan vidta.  

 

Kommunala rådet för funktionsnedsatta är ett organ för samråd och kommunikation 

mellan handikapporganisationer och kommunen. Rådet träffas fyra gånger per år. 

 

Kommunala rådet för pensionärer är ett organ för samråd och kommunikation mellan 

pensionärernas organisationer och kommunen. Rådet träffas fyra gånger per år.   

 

 

AGERA FÖR SÄKER VÅRD 

 SOSFS 2011:9, 5 kap. 2 §, 7 §, 8 §, 7 kap. 2 § p 2, PSL 2010:659, 3 kap. 10 §  

 

Vårdgivaren ska utöva egenkontroll, vilket ska göras med den frekvens och i den 
omfattning som krävs för att vårdgivaren ska kunna säkra verksamhetens kvalitet. 

Egenkontrollen innefattar jämförelser av verksamhetens nuvarande resultat med 
tidigare resultat.   

 
Under 2021 har verksamheten jobbat med säkerställande av olika områden (antigen 

genom egenkontroller eller via mål och strategier) som t.ex.: dokumentation, 

läkemedelshantering, skyddsåtgärder, basala hygienrutiner, läkarstöd, samt team och 

intern- och externsamverkan.   

 
 

Sammanställning av förvaltningens egenkontroller 2021 inom område hälso- och sjukvård 

 

Dokumentation 

 

Identifiering  Analys  Åtgärd och uppföljning av 

åtgärd  

Journalgranskning  

Syfte: att säkerställa att 

dokumentation sker i den omfattning 

som lagen beskriver det.   

 

Frekvens: 1g/år  

Metod och omfattning: kollegial 

journalgranskning. Samtliga enheter 

År 2021 har varit ett 

förberedande år inför 

övergång från nuvarande 

dokumentationssystem, 

Procapita, till kommande Life 

Care HSL (LC HSL). Under 

2021 har verksamheten 

jobbat med KVÅ och ICF som 

ska användas i det nya 

Säkerställande av 

dokumentation med stöd av 

ICF och KVÅ i samband med 

övergången till LC HSL.  
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inom Hälso- och 

sjukvårdsorganisationen. 

 

systemet. De 

journalgranskningar som 

skedde hade varit relaterade 

till utredningar.  

Aktiv granskning av 

dokumentation planeras från 

2023.   

Nationell patientöversikt, NPÖ (ny 

egenkontroll från 2020) 

Syftet: att minska antal öppna 

journaler på patienter där 

vårdtillfällen är avslutade. Detta ur 

sekretess- perspektiv.   

 

Frekvens: 2 g/ år  

 

Metod och omfattning: Analys av 

statistik på kommunövergripande 

nivå. 

Egenkontrollen hjälper 

verksamheten mäta antal 

slagningar i NPÖ, dvs. antal 

tillfällen då legitimerade 

hämtar information från 

journalföring hos en annan 

vårdgivare på en gemensam 

plattform. Nationell 

Patientöversikt har betydelse 

för god patientvård. Generellt 

har användning av NPÖ i 

Skånes kommuner ökat från 

2019–2021. Användningen 

av NPÖ i Kristianstad 

kommun har mer än 

fördubblats från 2019 till 

2021. Resultat för 2019 och 

2020 visas inom parentes.  

 

I snitt hade legitimerade 

gjort 1373 (572 resp 657) 

slagningar/ månad med ett 

spann från 875 (359 resp 

481) som lägst till 2253 (905 

resp 867) som högst.  

 

I jämförelse med andra 

kommuner visar resultatet 

att NPÖ används i lika stor 

utsträckning i Kristianstad.  

Förbättringspotential finns. 

Återkoppling kommer att 

fortsätta att ska halvårsvis på 

respektive enhet på APT. Detta 

i syfte att följa utvecklingen 

och motivera till användning 

av NPÖ. 

Antal öppna journaler  

Syfte: att minska antal öppna 

journaler på patienter där 

vårdtillfällen är avslutade. Detta ur 

sekretessperspektiv.   

Frekvens: 2ggr/år 

Metod och omfattning:   

ögonblicksbild vid sökning i 

Resultat - antal öppna 

journaler:   

16/4–2020; 5288   

11/11–2020; 4351  

1/3–2021; 5824 

1/10–2021; 5541 

 

En ökning av öppna journaler 

har skett under 2021. Det 

I slutet av 2022 går vi över till 

nytt hälso- och 

sjukvårdsjournal, Life Care 

HSL (LC HSL). I samband med 

övergången till det nya 

systemet kommer de ej 

aktuella journalerna att 

avlutas.  
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verksamhetssystem. Återkoppling till 

verksamheterna för åtgärd. Samtliga 

VOBO och HT områden samt 

Funktionsstöd. 

 

arbetas fortfarande inte 

systematiskt med denna del 

av dokumentationen ute i 

verksamheterna. 

Egenkontroll och 

återkoppling till 

verksamheter i APT forum 

kommer att fortskrida i syfte 

att synliggöra resultaten och 

ge kunskaper om syfte för 

bättre följsamhet till rutinen.  

 

Ny uppföljning av antal öppna 

journaler planeras till hösten 

2023.   

Läkemedelshantering 

Identifiering  Analys  Åtgärd och uppföljning av 

åtgärd  

Läkemedelsgranskning – patienternas 

egna läkemedel  

Syftet: att säkerställa 

läkemedelshantering som är förenad 

med hög patientsäkerhet.  

 

Frekvens: 1g/år  

Metod och omfattning: 

kvalitetsgranskning av extern 

utförare. Granskningen omfattar 

samtliga VOBO, HT områden och LSS 

boenden. Granskningar genomförs 

årligen i 50 % av alla verksamheter.  

 

Under 2021 granskades ca 

hälften av våra SÅBO, drygt 

en tredjedel av våra 

hemsjukvårdsområden, 

hälften av våra LSS boenden 

samt ett privat boende. De 

huvudsakliga 

förbättringsområdena var 

inom områden ordination 

och utvärdering av 

läkemedelseffekt, hantering 

av läkemedel och 

signeringslistor samt 

säkerställa att endast behörig 

personal leg/delegerade kan 

komma åt läkemedel. 

Förbättringsområden gällde 

även att eftersträva högre 

grad av följsamhet mot rutin 

rörande kontrollräkning av 

narkotiska preparat, kontroll 

av temperatur. Inom 

Funktionsstöd identifierades 

också behov av förbättring av 

hantering av läkemedel på 

daglig vaksamhet.   

 

Uppdatering av rutiner samt i 

vissa fall införande av ny rutin. 

Uppdatering av handböcker 

samt information till 

verksamheten. Uppföljning av 

följsamhet till rutiner kommer 

att ske i samband med 

läkemedelsgranskning 2022. 

Granskare från apoteket tycke 

att OMS hade en god 

följsamhet till sina rutiner men 

att det fanns 

förbättringsområden vilket är 

en del i lärande organisation.    

 

Utöver arbete med rutiner har 

OMS fortsatt med 

implementering av digitala 

läkemedelsskåp. Under 2021 

det har varit aktuellt med 

införande av dessa inom 

hemtjänst områden.  

 

Under 2021 har OMS fattat 

beslut om införande av 

elektroniska signeringslistor. 

Dessa kommer att införas som 
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ett steg i övergång till det nya 

dokumentationssystemet LC 

HSL. 

Läkemedelsgranskning – basförråd 

(regionbetalda läkemedel) 

Syftet: säker läkemedelshantering 

Frekvens: vartannat år.  

Metod och omfattning: egenkontroll 

genom checklista utarbetad av Region 

Skåne. Samtliga Basförråd 

kontrolleras vid granskningstillfälle.  

Under 2021 har ansvariga för 

basförråd genomfört 

egenkontroll i samtliga 

basförråden. Det 

förbättringsområde som 

samtliga basförråd behöver 

jobba med är nyckelhantering. 

Två av förråden hade få 

anmärkningar och två behöver 

jobba med följsamheteten till 

rutiner. Granskningen har även 

visat behov av att uppdatera 

rutiner utifrån rekvisition av 

läkemedel kontra ansvarar för 

läkemedelsförråd, ansvarar för 

inventering och kontroll av 

narkotikaklassade läkemedel, 

rengöring av läkemedelsskåp 

och kylskåp samt kalibrering 

av termometrar. Blanketter för 

tillförsel/uttag av 

narkotikagrupp II-V behöver 

ses över med hänsyn till de 

uppgifter som behöver finnas 

med. 

 

 

Basala hygienrutiner 

Identifiering  Analys  Åtgärd och uppföljning av 

åtgärd  

Mätning av följsamhet till basal 
hygienrutiner.   
 
Syftet: att säkerställa god hygienisk 

standard och därmed god och 

patientsäker vård.  

 
Frekvens: 1g/år 
 
Metod och omfattning: egenkontroll/ 
skattning via checklista/ personnivå 
och därefter sammanställning på 

Totalt 27 enheter 

granskade. 
 

Andel korrekt i alla 8 steg 
(hygien och klädregler): 

• totalt för alla 
verksamheter 58,6 % 

(ca 66 % för 2020) 
• andel korrekt i 4 

hygiensteg, totalt 
64,3% (över 68 % för 

2020) 

Samtliga verksamheter 

behöver fortsatt jobba med att 

säkerställa följsamheten till 

basala hygienrutiner och 

klädregler. Uppföljning vid 

kommande PPM v. 11 och 12 

2022.  

År 2021 har Htj medverkat för 

första gången vid PPM. EC 

inom Htj har fått del av 

resultaten från mätningen 
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enhets- och verksamhetsnivå 
respektive mätning via PPM 
(punktprevalensmätning).   
Samtliga VOBO, HT områden och LSS 
verksamhet 

• andel korrekt i 4 steg 
för klädregler, totalt 

90,1%, (ca 98 % för 
2020).  

 
Kristianstads kommun har 

fått sämre resultat i PPM 
under 2021 i jämförelse med 

2020. Det rör sig om 
sänkning mellan 4 och 8 % 

för de aktuella parametrarna.  

 

2021 och påbörjat arbete med 

resultaten.   

Funktionsstöd har inte kunnat 

delta i PPM under 2021 men 

kommer att medverka under 

2022. 

 

 

Skyddsåtgärder 

Identifiering  Analys  Åtgärd och uppföljning av 

åtgärd  

Rapportering av skydds- och 
begränsningsåtgärder 
 
Syfte: Säkerställa att rutin för 
skyddsåtgärder används 
 
Frekvens: var 3: månad 
 
Metod och omfattning: mätning 
genom egenrapport gällande antal 
skyddsåtgärder och sort av 
skyddsåtgärder.  Ögonblicksbild för 
varje enhet. Aktuella enheter inom 
Vobo och Funktionsstöd. 
 

Sammanställning av 

skyddsåtgärder sep 2020 – 

nov 2021. Inom 

äldreomsorg/ Vård- och 

omsorgsboende är det främst 

skyddsåtgärderna 

rörelselarm samt 

sänggrindar som används. 

Inom Funktionsstöd finns 

också individuellt utformade 

skydds- och begränsnings-

åtgärder i större utsträckning 

såsom EP- larm, skyddshjälm 

och specialanpassat 

höftbälte. Samtycke som 

används är främst uttryckligt 

samtycke följt av presumtivt. 

I 65 % har rutinen följts 

angående riskanalys för 

individuella skyddsåtgärder. 

På 10 enheter uppger man 

att generella 

begränsningsåtgärder 

används någon gång under 

mätperioden. 

Fortsatt egenkontroll under 

2022 utifrån rutin. 

Riktade 

verksamhetsuppföljningar är 

planerade 2022. 
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Under 2021 har HSV verksamheten utfört egenkontroll gällande journalanteckning om 

uppgifter till omvårdnadsansvarig sjuksköterska, OAS (namn och telefonnummer). 

Denna anteckning har i sitt syfte att klargöra vem som ansvarar för planering för vård 

och omvårdnad för varje enskild patient. Mätningen har utförts vid två tillfällen och 

hade sitt ursprung i tillsyn från IVO i samband med pandemi 2020. I denna tillsyn hade 

Kristianstads kommun fått synpunkt på att det inte tillräckligt tydligt framkommer från 

dokumentationen vilken vård som planeras för varje enskild patient. Mellan den första 

och den andra mätningen har verksamheten jobbat med följsamhet till dokumentation 

om uppgifter till OAS.  

 

• I OB har det genomförts granskning av 75 journaler, av dessa hade 30 (40%) 

patienter namngiven ssk i första mätningen och 41(54,6 %) i mätning nr 2 

således ökning med ca 15 %.  

• På VOBO har det genomförts granskning av 110 journaler, av dessa hade 57 (51,8 

%) patienter namngiven ssk i första mätningen och 89 (80,9%) i mätning nr 2 

således ökning med ca 29 %.  

• Inom FS har det genomförts granskning av 96 journaler, av dessa hade 74 (77 %) 

patienter namngiven ssk i första mätningen och samma antal i mätning nr 2 

således ingen förändring.   

 

 

Inför 2021 har verksamheten enats om följande mätbara mål, se tabell nedan. Nedan 

beskrivs också måluppfyllelse samt fortsatt förbättringsarbete. 

 

 

Fortsatt kvalitetssäkring och utveckling inom område palliativ vård 

 

Mål Resultat och analys av  

resultat 

Åtgärd och uppföljning av 

åtgärd 

Måluppfyllelse mäts 

genom indikatorer i 

Palliativregister. 

Verksamheter 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.  

 

Resultat 

Brytpunktsamtal = 57,8% (-0,3 % jmf med 2020) 

Inj opioid = 93,6% (- 1,3 % jmf med 2020) 

Inj ångestdämpande = 90,8% (- 1,2 % jmf med 

2020) 

Smärtskattning = 51,5% (+ 10 % jmf med 2020 

och här har kommunens målvärde uppnåtts) 

Munhälsobedömning = 42,2 % (- 1,6 % jmf med 

2020) 

Verksamheten behöver 

fortsatt jobba med 
kvalitetsregister, både med 

indikatorer och arbetssätt 
samt samverkan vid 

bedömningar, åtgärder och 
uppföljningar.   

 
Arbete med samma mål som 

för 2021 kommer att 
fortskrida även under 2022.  
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Utan trycksår = 92,7% (+ 5 % jmf med 2020 och 
här har kommunens och Socialstyrelsens 

målvärde uppnåtts) 

Mänsklig närvaro = 84,4% (- 3,2 % jmf med 

2020). 

 

Analys 

En kvalitetsindikator når upp till Socialstyrelsens 

målvärde = Utan trycksår. Tre andra indikatorer 
ligger högt och nära dessa målvärden; ord inj 

opioid, ord inj ångestdämpande, mänsklig 

närvaro i dödsögonblicket. 

Två indikatorer av sju når upp till kommunens 
målvärde att öka med minst 5 % i jämförelse med 

föregående år: Smärtskattning sista 
levnadsveckan, Utan trycksår. Mänsklig närvaro 

når inte riktigt upp med sina 3,2 % ökning). 

Fyra indikatorer har minskat marginellt sedan 

föregående år: dok. brytpunktssamtal, ord inj 
opioid, ord inj ångestdämpande, dok. 

munhälsobedömning. 

 

Tydliga förbättringsområden är: dok. 
brytpunktssamtal, Smärtskattning sista 

levnadsveckan, Munhälsobedömning.  

 

 

Säkerställa legitimerades arbetssätt utifrån omvårdnads- och rehabiliteringsprocess samt bedömningar enligt 

VISAM (gäller sjuksköterska) och rehabiliteringsinsatser med fokus på rehabiliteringsåtgärder (ej 

hjälpmedelsförskrivning, gäller arbetsterapeut/ fysioterapeut) 

 

Mål Resultat och analys av  

resultat 

Åtgärd och uppföljning av 

åtgärd 

Mål: sjuksköterska ska 

utföra bedömning enligt 

VISAM i samband med 

alla besök där det 

föreligger behov av 

bestämmande av 

vårdnivå (2019 - 22 %, 

2020 – 30 %). 

Ingen journalgranskning har kunnat genomföras 
under 2021 relaterat till pågående arbete inför 

byte av journalsystem (gäller samtliga mål).   

Målen kvarstår och kommer 
att följas upp i samband med 

kommande 
dokumentationsgranskningar 

under 2023.  
 

 
 

 



23 

 

 

Mål: sjuksköterskans 

dokumentation av 

samtliga ordinationer 

ska vara tydliga och 

konkreta. Det ska tydligt 

beskriva vad som 

förväntas genomföras 

t.ex. vilka parametrar 

som ska tas eller vad en 

observation ska gälla. 

 

Mål: Arbetsterapeut/ 

fysioterapeut ska i 30 % 

av ärenden ha bedömt 

behov av 

rehabiliteringsinsats (ej 

hjälpmedelsförskrivning) 

(idag 20 %).      

 

 
 

 
 

 

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, SVU 

 

Mål Resultat och analys av  

resultat 

Åtgärd och uppföljning av 

åtgärd 

Säkerställa god och säker 

vård i samband med 

utskrivning från sluten 

hälso- och sjukvård.  

 

Målsättning är att 

samtliga Verksamheter 

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 

För ytterligare analys av avvikelser se under God 
och säker vård/Avvikelser. Under 2021 har vi 

haft 121 avvikelser direkt kopplat till SVU 
processen. 

 
Riktad egenkontroll för SVU där samtliga EC 

HSV fått granska minst 5 ärenden i Mina Planer 
har visat på skillnader i följsamheten till SVU. 

Generellt behöver våra verksamheter bli bättre 
på dokumentation och kartläggning av 

patienternas tillstånd.  
  
 
 

 
   

Under 2021 har 

verksamhetschef HSV haft 

kontinuerlig samverkan med 

slutenvården inom ramen för 

SVU och därmed jobbat 

operativt även med 

följsamhet till SVU processen.   
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som krävs för säker 

hemgång och i enlighet 

med gällande rutiner.  

 

Måluppfyllelse följs i 

antal avvikelser gällande 

SVU till och från extern 

vårdgivare samt riktad 

egenkontroll. Det 

förväntade resultatet är 

att minska antal 

avvikelser för 2021 i 

jämförelse med 2020.  

 

Samverkan om mobilt vårdteam, MVT 

 

Mål Resultat och analys av  

resultat 

Åtgärd och uppföljning av 

åtgärd 

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.  

Prioriterat område är 

ordinärt boende  

Kommunen i sin mätning under mars 2021 har 
redovisat 816 patienter som uppfyller kriterier 

för inskrivning i mobilt vårdteam och 339 
inskrivna. Stöd från läkare sker huvudsakligen i 

form av konsultation mellan läkare och 
sjuksköterska. Akuta besök göra av Falck.  

 
Regionen i sin ”Aktivitetsplaner för prioriterade 

fokusområden delregionala operativa 
tjänstemannaberedningen” redovisar: 

• 2991 besök i OB och VOBO samt 818 
inskrivna (offentliga vårdcentraler i 

Kristianstad och Hässleholm, år 2021jan 
till okt) dvs 187 besök/vårdcentral  

samt  
• 1798 besök i OB och VOBO samt 113 

inskrivna (privata vårdcentraler år 2021 

(jan -okt), dvs 300 besök/vårdcentral. . 

Under 2021 har andelen besök på 
akutmottagningar av patienter som är 85+ 

ökat något jämfört med 2020. I Kristianstad 
är ökningen 13 %. OBS! under 2020 

noterades det minskning av besök relaterad 
till pandemin. Det har under 2021 inte varit 

Primärvården har vissa 
svårigheter med att 

säkerställa läkarstöd i 
enlighet med 

överenskommelsen.  
 

Med anledning av detta och 
behov av läkarstöd i det 

dagliga arbete men även efter 
utskrivning från 

slutenvården har kommunen 
tillsammans med CSK 

påbörjat planering av ett 
gemensamt projekt för 

säkerställande av läkarstöd. 
Arbetet kommer att fortsätta 

under 2022.  
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några direktinläggningar av patienter som är 

inskrivna i MVT i Kristianstad. 

 

 
Samverkan kring utvecklingsområde rehab/hjälpmedel 

 

Mål Resultat och analys av  

resultat 

Åtgärd och uppföljning av 

åtgärd 

Arbete med 

utvecklingsområde 
rehab/hjälpmedel 

deluppdrag två i  
”Avtal om 

ansvarsfördelning och 
utveckling avseende 

hälso- och sjukvård i 
Skåne”. Ett resultat 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, ta fram 
vårdprogram och inom 

hjälpmedelsområdet ta 
fram ett gemensamt 

hjälpmedelssortiment. 
Allt i enlighet med en 

patientcentrerad vård, 
jämlik vård och målet om 

en sömlös rehabilitering 
och 

hjälpmedelsverksamhet.  
 

Mål delvis uppnått; 

Regional arbetsgrupp för Hjälpmedel har inte 

träffat regelbundet under pandemin. 

Samverkansgrupp för hjälpmedel mellan Region 

Skåne och den 33 kommunerna har tagit vid efter 

den Regionala arbetsgruppen. 

Regional arbetsgrupp för Rehabilitering arbetar 

med gemensamma riktlinjer för intyg och ADL 

bedömningar inom den kommunala hälso- och 

sjukvården. 

Fortsatt arbete i 

samverkansgrupp 
hjälpmedel (samarbete 

mellan Region och Skånes 33 
kommuner). Arbeta vidare 

med gemensamt 
hjälpmedelssortiment samt 

gränsöverskridande frågor. 
Regional arbetsgrupp 

Rehabilitering fortsätter 
påbörjat arbete under 2022.  
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Verksamhetsövergripande samverkan, Verkställighetsmöte (VSM) 

 

Mål Resultat och analys av  

resultat 

 

Åtgärd och uppföljning av 

åtgärd 

 

Säkerställa följsamhet till 

befintliga rutiner. Se 
över rutiner om 

verksamheten 
identifierar behov av det. 

 
Måluppfyllelse mäts med 

antal genomförda 
verkställighetsmöte 

utifrån den planering 
som tas fram samt 

berördas deltagande.    

Inom område Säkerställa 

Verksamhetsövergripande samverkan, 

Verkställighetsmöte (VSM) har OMS jobbat på 

övergripande nivå med översyn av samverkan på 

ledningsnivå. Ledningen enades om att befintliga 

rutiner för samverkan ska aktualiseras och följas 

med undantag för Verksamhet Funktionsstöd där 

rutinen uppdaterades utifrån mötesfrekvens 

(från 2 ggr/termin till var 6:e vecka).  

Nuvarande rutiner fortsätter 

att gälla. Uppföljning av 

följsamheten planeras till 

våren 2022 och kommer att 

ske via 

Verksamhetsuppföljningar.  

 

 

Öka kunskap om inträffade vårdskador  

SOSFS 2011:9 7 kap. 2 § sista stycket, HSLF-FS 2017:40 3 kap. 1 §, PSL 2010:659 3 kap. 3 § 

 

Genom identifiering, utredning samt mätning av skador och 
vårdskador ökar kunskapen om vad som drabbar patienterna när 

resultatet av vården inte blivit det som avsetts. Kunskap om 
bakomliggande orsaker och konsekvenser för patienterna ger underlag 

för utformning av åtgärder och prioritering av insatser.  

 

- Det har gjorts 3 anmälningar till läkemedelsverket utifrån tillbud/ negativ 

händelse med medicintekniska produkter. Den ena tillbudet har lett till att det 

synliggjort ett riskområde gällande reparationer på äldre hjälpmedel. Det egna 

handhavandet i förvaltningen kommer ses över under 2022. 

 

- Verksamheten har gjort en anmäla enligt lex Maria. Händelsen har inträffat på 

ett utav våra boenden.  Anmälan gällde uppkomst av sår grad 4.  Utredning hade 

identifierat ett antal brister i samband med denna händelse som: brister i 

kunskaper i hantering av sår, brister i dokumentation, brister i kontakt med läkare, 

brister i följsamhet till omvårdnadsprocessen. 

De vidtagna förebyggande åtgärder kan delas upp i tre undergrupper: Utbildning 

och kompetens, Omgivning och organisation samt Procedurer, rutiner och 

riktlinjer. I detta ärende har det även upprättats anmälan av legitimerad personal 

till IVO.   
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Åtgärder inom Utbildning och kompetens 

• Utbildning inom förebyggande arbetet (riskbedömning för ssk), 

sårskötsel, information till anhöriga, teamsamverkan och 

överrapportering mellan omvårdnadspersonal och ssk samt inom 

dokumentation.   

• Fortbildning inom Omvårdnadsprocess kommer att ske i samband med 

övergång till LC HSL 

Åtgärder inom Omgivning och organisation 

• Utöver enskilda uppföljningssamtal har HSV fattat beslut om att öka 

bemanningen med ytterligare 1 sjuksköterska för att tillgodose god 

omvårdnad och patientsäkerhet samt kunna utbilda och stödja personalen 

i det dagliga arbetes amt få bättre kontinuitet och komma ifrån 

ensamarbete.  

Åtgärder inom Utbildning och kompetens 

• Under 2022 kommer uppdatering av befintlig utbildning i HSV 

dokumentation för omv personal. Utbildningen kommer att bli 

webbaserad.  

 

- Verksamheten har utrett en allvarlig händelse där en utav våra boende fått 

smärtor i magen och avled torts adekvata bedömningar av hälsotillstånd från 

både ssk och läkare samt adekvat uppföljning av status och adekvata 

ordinationer från ssk samt adekvata åtgärder från omvårdnadspersonalen. 

Personalen upplevde att patienten inte blivit smärtstillad samt att vård av patient 

hade dröjd. Det framkom även synpunkter på kommunikation/språk och att 

information till närstående hade dröjt. Fördröjt information till närstående under 

pågående händelse har orsakats av att ssk har haft fokus på att bedöma och 

behandla patienten samt det snabba händelseförloppet. Närstående hade fått 

information i början av försämring.  

 

Åtgärder  

• Verksamheten har vidtagit åtgärder inom kvalité i kommunikation mellan 

ssk och personal, informationsöverföring till närstående samt 

dokumentation och hantering av ordination på läkemedel enligt generella- 

och vid behovs direktiv.   

 

- Verksamheten har även tagit emot signal om risk från Falck läkare. Risken 

gällde bedömning från ssk i samband med väntan på besök från läkare. 

Utredningen hade visat att sjuksköterskan inte hade fullständiga uppgifter om 

patientens status då riskbedömningar i Senior alert utfördes av omv. personal 

utan att kommunicera resultat med ssk. Utredningen visade även att 

sjuksköterskor behöver jobba med tydliga ordinationer som beskriver 
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parametrar som ska observeras av personalen samt det tillstånd som ska 

föranleda kontakt med ssk.   

 

Åtgärder  

• Information om flöde för Senior Alert samt om vikten av tydliga 

ordinationer.  

 

Tillförlitliga och säkra system och processer  

Verksamheten använder sig av kvalitetsregister i syfta att bidra till 

den nationella kunskapsbasen men även i syfte att främja 

systematiskt arbetssätt i stöd av identifiering av risker hos patienter. 

Verksamheten har uppmärksammat att arbetssätt med 

kvalitetsregister behöver fortsatt utvecklas likaså arbetet med 

resultaten från register.   

 

Kvalitetsregister 

Kvalitetsregistren Senior alert, Svenska Palliativregistret och BPSD ska användas fullt ut 

enligt implementeringsplan.  Under 20201 har Omsorgsförvaltningen fortsatt att 

registrera i kvalitetsregister Senior Alert, Svenska palliativregister och BPSD men ej 

deltagit i punktprevalensmätning trycksår. Mätning av förekomsten av trycksår 

genomfördes i Senior Alert. Omsorgsförvaltningen behöver ta fram ett bättre arbetssätt 

kring registreringar, sammanställningar och analyser av resultat som ett led i det 

systematiska patientsäkerhetsarbetet.  

  

Svenska Palliativregistret  

 

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 områden.   

Under 2020 och 2021 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 parametrar.  

 

En kvalitetsindikator når upp till Socialstyrelsens målvärde = Utan trycksår. 

Men tre andra indikatorer ligger högt och nära dessa målvärden; ord inj opioid, ord inj 

ångestdämpande, mänsklig närvaro i dödsögonblicket. 

Fyra indikatorer har minskat marginellt sedan föregående år (dok. brytpunktssamtal, 

ord inj opioid, ord inj ångestdämpande, dok. munhälsobedömning). 
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Tydliga förbättringsområden är: dok. brytpunktssamtal, Smärtskattning sista 

levnadsveckan, Munhälsobedömning (behov reflektera över varför och vilka behov som 

finns för att nå förbättrat resultat) 

 
Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer. Resultat för Kristianstads kommun 2016-2021 

 

Kvalitetsindikatorer 

Socialstyrelsen 

 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

Dok. bytpunktsamtal 

(målvärde 98 %) 

45,7 % 41,5 % 60 % 61,3% 58,1% 57,8 %  

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

96,3 % 92,1 % 99,2 % 96,4% 94,9% 93,6 % 

Ord. inj. 
ångestdämpande v.b 

(målvärde 98 %) 

83,5 % 81,1 % 92,5 % 90,1% 91,9% 90,8 % 

Smärtskattad sista 

levnadsveckan 
(målvärde 100 %) 

33,5 % 37,2 % 

 

43,3 % 43,2% 41,9% 51,5 % 

Dok. 
munhälsobedömning 

(målvärde 90 %) 

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

Utan trycksår grad 

2-4 
(målvärde 90 %) 

86,6 % 90,9 % 90,8 % 83,8% 87,8% 92,7 % 

Mänsklig närvaro i 
dödsögonblicket 

(målvärde 90 %) 

88,4 % 89 % 92,5 % 81,1% 81,2% 84,4 % 

Dok. 
symtomskattning 

(målvärde 100 %) 

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

* Övrig symtomskattning utförd sista levnadsveckan (inte skattad smärta) 

 

BPSD 

Resultat 2021  
 
Samtliga demensboende och två vård och omsorgsboende i Kristianstads kommun är 

anslutna till BPSD registret. Därutöver är två boende inom funktionsstöd anslutna. Det 

finns i nuläget ingen plan/ mål för antal registreringar alternativt antal anslutna 

enheter. Socialstyrelsen förordar minst en BPSD – skattning per år och person samt vid 

behov. 
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I slutet av 2021 fanns 287 personer registrerade i registret och enheterna genomförde 

255 registreringar och 171 riskbedömningar (inkl. privata vårdgivare och intraprenad). 

År 2020 gjordes det 256 st registrerade skattningar att jämföra med år 2019 då det 

gjordes 519 st registreringar. Antal skattningar i år är fortfarande halverat utifrån 2019 

års siffror. Antalet registrerade skattningar visar gjorda skattningar ej antal personer 

som skattas.  

 

Analys 

Utvecklingsarbete för arbetet med BPSD har fortsatt under året, för att säkerställa detta 

arbete fullt ut är teamarbetet avgörande. Detta arbete har skett både på enhetsnivå och 

verksamhetsnivå tillsammans med hälso- och sjukvården. I användandet av BPSD ser 

vård- och omsorgsboende att förbättring med arbetet av riskbedömningar görs och 

fortsatt arbete behövs med åtgärdsplaner och uppföljningar av åtgärdsplaner. 

Bidragande orsak till att skattningarna sjunkit är sannolikt Covid-19 pandemin.  Men 

också svårigheter att samordna gemensam tid för teamet inför BPSD- skattning samt 

tillgången på legitimerad personal. Det är svårt att få det att fungera optimalt på 

demensenheterna. 

 

Kvalitetsregister Senior Alert  

Under 2021 har Omsorgsförvaltningen fortsatt att registrera i kvalitetsregister 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 arbetssätt, vilka ökar 
möjligheten för bästa möjliga vård. Syftet med Senior alert är att skapa en bra 

infrastruktur och systematik för det förebyggande arbetet.  

 

Analys 

Från totalt 869 (varav 245 personer inkluderar område blåsdysfunktion) unika personer 

och 1317 (varav 335 riskbedömningar inkluderar område blåsdysfunktion) bedömningar 

under 2020 till 1000 (varav 248 personer inkluderar område blåsdysfunktion) unika 

personer och 1506 (varav 326 riskbedömningar inkluderar område blåsdysfunktion) 

bedömningar 2021.  

 

Inom hemsjukvård har det skett en ökning från 2020 då det registrerades 12 personer 

(2019, 68 personer registrerade) till 37 st registrerade under 2021.  

Hemgångsstödsteamet fortsätter att presentera en ökning från 129 bedömda personer 

2020 till att 2021 ha riskbedömt 166 unika personer vilket innebär en ökning med 14 %. 
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Område 
Antal 

åtgärds-
planer med 

minst 1 
åtgärd 

Fall/ undernäring/ 
trycksår/munhälsa 

2020 

Blås-
dysfunktion 

2020 

Fall/undernäring/ 
trycksår/ 

munhälsa 2021 

Blås-
dysfunktion 

2021 

Kristianstad* 
övergripande 

1061 249  1174 247  

Kristianstad* 
hemsjukvård 

8  9 34  7 
 

Kristianstad 

hemgångsstöd 
(HGST) 

98  Ej registrerat 131 Ej registrerat 

*Kristianstad övergripande= resultat från alla verksamheter i Kristianstad kommun inkl LOU. 

*Hemsjukvård= resultat från personer i ordinärt boende med hemtjänst och hemsjukvård 

 

På övergripande kommunnivå har antal åtgärdsplaner vid risk ökat med 9 % (alla 
områden). Hemgångsstödsteamet har ökat 16 % vad gäller åtgärdsplan med risk (se 
tabell ovan) och med 25 % (se tabell nedan) vad gäller antal uppföljningar med minst 1 
utförd åtgärd. 

På övergripande nivå har antal uppföljningar med minst 1 utförd åtgärd ökat med 17 % 

under 2021(se tabell nedan). 

 

Område 
Antal 

uppföljningar 
med minst 1 

utförd åtgärd 

Fall/ undernäring/ 
trycksår/munhälsa 

2020 

Blås-
dysfunktion 

2020 

Fall/undernäring/ 
trycksår/ 

munhälsa 2021 

Blås-
dysfunktion 

2021 

Kristianstad 

övergripande 

859 174 924 169 

Kristianstad 

hemsjukvård  

6 3 6 7 

Kristianstad 
hemgångstöd 

(HGST) 

96 Ej 
registrerat 

128 Ej 
registrerat 

 

Omsorgsförvaltningen behöver fortsättningsvis framöver jobba mer med 

teamsamverkan för ett mer aktivt arbete med Senior Alert för att öka patientsäkerheten 

och kvalitetssäkra verksamheten. Omsorgsförvaltningen tydliggör i sina styrkort att 

fortsatt arbete med kvalitetssäkra metoder ska under 2022 prioriteras. 

 

PPM trycksår  

Punktprevalensmätningen genomförs 1g/år. Mätning sker genom egenrapportering 

gällande antal trycksår och grad av tryck och är en ögonblicksbild från samtliga VOBO.   
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Under 2021 har verksamheten genomfört en PPM mätning i Senior Alert. Se bild nedan.  

 

 

Resultat för 2021 visar att av 641 bedömda personer har 90 personer pågående 

trycksår, dvs 14 % viket är en minskning i jämförelse med både 2020 (16,8 %) och 2019 

(14,8 %). Av 125 antal pågående sår är 64 (51%) grad 1, 40 (32%) grad 2, 12 (9,6%) 

grad 3 och 8 (6,4%) grad 4 där grad 4 är mest allvarlig.  Av samtliga bedömda personer 

har ca 25% BMI under 22.      

 

RIKSSÅR  

Kristianstad kommun har anslutit sig till kvalitetsregistret Rikssår i maj 2020. 

Implementeringsfasen (framtagande av uppdrag, arbetsformer och uppbyggnad av 

kunskap som krävs) ägde rum under 2021. Under 2021 har verksamheten påbörjat 

registrering och arbete enligt registret. Då registret saknar helhetsbild för hela 2021 

bedömdes att analys av trycksår ska utgå från Senior Alert.  

 

Säker vård här och nu  

Riskhantering  

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

 

Vårdgivare ska fortlöpande bedöma om det finns risk för att 
händelser skulle kunna inträffa som kan medföra brister i 

verksamhetens kvalitet. För varje sådan händelse ska vårdgivare uppskatta 
sannolikheten för att händelsen inträffar, och bedöma vilka negativa konsekvenser som 

skulle kunna bli följden av händelsen.  
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Övergripande i förvaltningen sker en process- och riksinventering för respektive 

verksamhet. Detta ligger till grund för arbetet med utvalda riskområde till Intern 

kontroll. Riskanalyserna uppdateras löpande under året och fastställs av såväl 

ledningsgrupp som nämnd minst 1 g/år. Att den interna styrningen och kontrollen 

fungerar säkras av fem krav: kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, 

information och kommunikation, övervakning inklusive uppföljning och utvärdering. 

Dessa fem krav utgör den grundläggande strukturen för den interna kontrollen i 

Kristianstads kommun. Vi använder även riskanalyser i samband med 

verksamhetsförändringar, verksamhetsuppföljningar samt i samband med hantering 

och utredning av avvikelser.  

 

Säker överrapportering  

Under 2020 har verksamheten jobbat med implementering av strukturerad 

överrapportering mellan omvårdnadspersonal och sjuksköterska och detta arbete 

fortsatte även under 2021. Implementeringen omfattar både Äldre Omsorgen och 

Funktionsstöd. Följsamheten till överrapporteringsrutiner kommer att ske i samband 

med verksamhetsuppföljningar 2022. Detta som en del i säkra bedömningar av vårdnivå 

i linje med säkerställande av sjuksköterskans bedömning enligt Visam vid förändrat 

tillstånd.    

 

Patienter i livets slutskede  

Under 2020 har det inkommit signal om risk att patienter i livets slut inte alltid får den 

vård som de behöver under obekväm arbetstid. Gäller åtgärd från ssk.  Verksamheten har 

fattat beslut om ett arbetssätt där sjuksköterska genomför dagliga, regelbundna och 

strukturerade besök hos palliativa patienter. Bemanning anpassas utifrån de planerade 

åtgärderna. Detta arbetssätt har påbörjats från september 2021 då tidigare hade 

verksamheten svårigheter med bemanning av ssk pga. pandemin och stor frånvaro. Från 

september 2021 har arbetssättet förtydligats ytterligare. Arbetssättet gäller patienter i 

livets slutskede och med symtomgenombrott.     

 

Gemensam patient 

Under 2021 har Omsorgsförvaltningen jobbat även med framtagande av ett flöde för 

patienter som har också insats från ASIH (avancerad sjukvård i hemmet). Detta då 

oklarheter i ansvar för patient varit vanligt förekommande på våra VOBO och ssk 

uppmärksammande risker förenade med detta. Syftet med detta arbete var att förtydliga 

ansvarsfördelning för god patientsäkerhet. Enligt det nya flödet ansvarar kommunen för 

basal palliativ vård och ASIH för avancerad. Flödet gäller VOBO. Under 2022 kommer vi 

att fortsätta med arbetet kring flödet inom OB.     
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Stärka analys, lärande och utveckling  

Analys och lärande av erfarenheter är en del av det fortlöpande 

arbetet inom hälso- och sjukvården. När resultaten används för att 

förstå vad som bidrar till säkerhet, hållbarhet, önskvärd flexibilitet 

och goda resultat, kan verksamheten utvecklas så att kvaliteten och 

säkerheten ökar och risken för vårdskador minskar. Under 2021 har 

det observerats i samband med analysarbete i stöd av avvikelser att 

den största angivna orsaken till att avvikelserna har inträffat är Ej följt gällande rutin (24 

%) och för fallavvikelser att patienten överskattar sin egen förmåga, samt övrig orsak 

som i minst 13 % beskrivs som olyckshändelser. I syfte att stärka analys och lärande samt 

främja utveckling kommer verksamheten att under 2022 fokusera på djupare analyser 

av orsaker: Ej följt gällande rutin och patienten överskattar sin egen förmåga. 

  

Avvikelser 

PSL 2010:659, 6 kap. 4 §, SOSFS 2011:9 5 kap. 5 §, 7 kap. 2 § p 5 

Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet  

 

Den hälso- och sjukvårdspersonal som upptäcker händelsen rapporterar 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. Händelseanalysen utreds av ett 

analysteam som också återkopplar resultatet till berörda. Återkoppling av övriga 

avvikelser sker på verkställighetsmöten och i ledningsgrupper på olika organisatoriska 

nivåer. Sammanställning av avvikelser görs enligt utarbetat rutin och slutanalys 

redogörs i Patientsäkerhetsberättelsen. I rutinen om det systematiska 

patientsäkerhetsarbetet i stöd av avvikelser beskrivs ansvar för analyser på enhets-, 

verksamhets- och övergripande nivå. MAS, MAR och Verksamhetschef med ansvar för 

hälso- och sjukvård genomför analyser två gånger/år: halvårsanalys och slutlig analys 

för det gångna året.     

 

Analysarbete och resultat 

Systematiskt kvalitetsarbete med stöd av avvikelser, vilket innebär analysarbete i varje 

enhet samt övergripande på verksamhetsnivå och därefter på förvaltningsnivå, har 

påbörjats 2019 och fortsatt under 2020 och 2021. Under 2021 rapporterades det 8277 

avvikelser och under 2020 totalt 8100 således en ökning med 177 avvikelser.   

Resultatet visar att det behövs fortsatt stöd och kunskap för att arbeta med analyser. Vid 

både halvårs- och helårssammanställningen ses bristande analyser gällande orsaker till 

att avvikelserna skett. Orsaker utela mnas till stor del vilket go r analysarbetet pa  

fo rvaltningsniva  sva rt att arbeta vidare med. Risk fo religger att a tga rder vidtas som inte 

a r direkt kopplade till bakomliggande orsaker.  
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Verksamheterna rapporterar i sina analyser att avvikelser arbetas med under 

verksta llighetsmo te vilket a r positiva signaler att avvikelser analyseras pa  individniva  

och pa  enhetsniva  tillsammans i teamet.  

Under den fo rvaltnings o vergripande analys av avvikelser dec 2021 har det observerats 

en risk i att det finns avvikelser som inte blivit bedo mda i va rt avvikelsesystem. Totalt 

under 2021 ligger det i systemet, ca 6 % (ca 480 av totalt ca 8277 st avvikelser) icke 

bedo mda ha ndelser. Det a r en risk som verksamheter beho ver arbetas med pa  alla 

niva er fo r att det inte ska finnas avvikelser i systemet som ingen a tga rdar. Genom 

information samt genom en ny egenkontroll under delar av 2022 fo rva ntas antalet 

minska och eventuella systemfel fa ngas upp av egenkontrollen.  

 

En gemensam a tga rd som a terkommer i flera verksamheters analyser a r att fo rba ttra 

samverkan mellan verksamheter fo r att arbeta mer och ba ttre med utredning och analys 

av avvikelser. Fo rvaltningso vergripande workshops för enhetschefer och legitimerad 

personal startar under 2022 för att öka kunskap om utredning och analys av avvikelser. 

Avvikelser inom områdena fall, läkemedels och information/dokumentation och 

bemötande, utebliven vårdåtgärd och avvikelse över vårdgivargräns är de enskilt största 

kategorierna. Även medicintekniska produkter/ hjälpmedel samt rehabilitering/ 

habilitering är avvikelsekategorier som finns inom hälso- och sjukvård. Den vanligaste 

avvikelsetypen när det gäller läkemedel är i överlämnande fas eller ordination och det 

handlar främst om utebliven dos men också om bristfällig hantering av signeringslista. 

De dispenseringssystem som avvikelserna mest handlar om är dosdispenserade 

läkemedel alt dosett.  

I syfte att säkerställa läkemedelshanteringen har verksamheten fortsatt med övergång 

till digitala läkemedelsskåp. De aktuella områdena är ordinärt boende och 

Funktionsstöd efter implementering inom VOBO. Läkemedelsrobotar kan vara en möjlig 

lösning för en liten grupp patienter som har hjälp med överlämnande av läkemedel och i 

nuläge används läkemedelsrobotar hos 10 tal patienter. Under 2022 kommer ytterligare 

robotar att installeras hos lämpliga patienter. Digital signering är också ett prioriterat 

område som HSV verksamheten har jobbat med under 2021. Övergång till digital 

signering kommer att ske i samband med övergång till LC HSL i slutet av 2022.  

 

Vid fallavvikelser så ser vi att en stor del av fallen sker i samband med förflyttning och i 

900 fall vet vi inte vad personen gjorde i samband med fallet. Många fall föregås av oro/ 

förvirring. Rollator är det vanligaste förflyttningshjälpmedlet vid fall, i cirka 15 % av 

fallen förflyttar sig personen med rullstol. Vanligaste åtgärd är kontakt med leg personal. 

 

I tabellen nedan jämförs antal HSL avvikelseler mellan 2018–2021.  Generellt går det att 

se en ökning av avvikelser inom HSL utifrån flertalet av områdena, vilket tyder på att 
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avvikelsesystemet används systematiskt i verksamheterna och man är uppmärksam på 

händelser som avviker.  

 

Diagram på avvikelser och resonemang/ analys om skillnader föreligger mellan 2018- 2021 
Läkemedel redovisas i tiotal. 

  

 
 
Läkemedel 

• Det har registrerats totalt 2642 läkemedelsavvikelser (2660 st under 2020) 

således en minskning med 18 avvikelser.  

• Majoriteten av läkemedelsavvikelserna gäller utebliven dos som utgör 50 % av 

samtliga avvikelser. I jämförelse med 2020 är det en minskning med 10%.   

• Utebliven signering utgör 16 % av samtliga avvikelser (ca 20% för 2020). Således 

en minskning med 4%.   

• Bristfällig hantering av signeringslista 13 % (15,6% för 2020) således en 

minskning med ca 2%. Under parametern fel dos/dubbeldos, är det 135 st 

avvikelser, vilket motsvarar 5 % och är på samma nivå som år 2020.  

• Fel iordningställande av dos uppgår till 5% vilket är en minskning med ca 1,3% 

(6,3% för 2020). Hit räknas både manuell och maskinell iordningsställande av 
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dos. Diagram fördelning av läkemedelsavvikelser 2021 i hela procent

 

 

 

 

Fall 

Det har registrerats 3519 fall under 2021. 

• Det registrerades 4015 fall under 2020, en minskning av registrerade avvikelser 

inom fall med 13 %. 

• Under 2021 ledde 192 av fallen till transport till sjukhus. Vilket är lika många fall 

som under 2020.  

• Det är totalt cirka 5,4 % av fallskadorna som föranlett läkarkontakt/ 

sjukhusvistelse 2021, att jämföra med cirka 4,7 % av fallskadorna 2020, således 

en ökning med 0,8 % för 2021. De vanligaste konsekvenserna av fallen 

framkommer av tabellen nedan.  
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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, fördela och publicera synpunkter på 

kommunens hemsida (efter medgivande 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 kvartalsmässig analys, 

verksamhetschefer genomför halvårsanalys samt slutliga analyser för det gångna året. 

MAS, MAR och Verksamhetschef med ansvar för hälso- och sjukvård genomför analyser 

två gånger/år. MAS tar även emot sammanställningar från Patientnämnden. Dessa 

presenteras för verksamheter och nämnden i Patientsäkerhetsberättelsen.  

 

Synpunkter och klagomål inom Hälso- och sjukvårdsorganisationen 

 

• 23 synpunkter och klagomål för 2021 har inkommit. Föregående år fick hälso- 

och sjukvårdsorganisationen 50 synpunkter och klagomål. 

• 9 av synpunkter rör beröm och det gäller framförallt hemgångsstödet men även 

hälso- och sjukvårdsorganisationen i stort samt Afasifyren.  

• 13 Klagomål gäller upplevda brister i vården på de olika enheter som har 

mottagit klagomål. 

• 1 förslag till förbättring gällande kommunikation mellan vårdgivare. 

 
Patientnämnden  

 

Under 2021har det inkommit sju synpunkter till Patientnämnden och dessa gällde 

följande område: undersökning/bedömning (1), läkemedelshantering (2), omvårdnad 

(1), information (1), delaktighet (1) samt resursbrist/inställt åtgärd (1). I samtliga 

ärenden har Patientnämnden informerat om sin roll och antigen uppmanat att inkomma 

med en skrivelse eller hänvisat till IVO eller MAS i kommunen. De synpunkter och 

klagomål som inkommit till MAS redovisas under rubrik Synpunkter och klagomål.   

Öka riskmedvetenhet och beredskap  

Alla delar av vården behöver planera för en hälso- och sjukvård som 

flexibelt kan anpassas till kortsiktigt eller långsiktigt förändrade 

förhållanden med bibehållen funktionalitet, även under oväntade 

förhållanden. I patientsäkerhetssammanhang beskrivs detta som 

resiliens. Inom hälso- och sjukvårdsorganisationen har utifrån 
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omvärldsbevakning väkts fråga om verktyg för mätning av säker vård och 

uppmärksammat nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet i hälso- och 

sjukvården 2020–2024, ”Agera för god och säker vård”. Handlingsplanen omfattar fem 

prioriterade fokusområden som kan stärka arbetet för en säkrare vård. Dessa områden 

kan också ligga till grund för prioriteringar av åtgärder på nationell, regional och 

kommunal nivå. Hit räknas Öka kunskap om inträffade vårdskador, Tillförlitliga och säkra 

system och processer, Säker vård här och nu, Stärka analys, lärande och utveckling samt 

Öka riskmedvetenhet och beredskap. Under 2021 har verksamheten HSV påbörjat 

förberedelser inför användning av detta verktyg inom samtliga verksamhetsområden.  

Under 2022 kommer förvaltningen påbörja en kartläggning utifrån Socialstyrelsens 

nationella handlingsplan ”Agera för säker vård”. Kartläggningen kommer att ligga som 

grund för prioriteringar och handlingsplaner inom hela patientsäkerhetsarbetet inom 

förvaltningen. 

 

 

MÅL, STRATEGIER OCH UTMANINGAR FÖR KOMMANDE ÅR 

Strategier 

 

God och nära vård 
Överenskommelsen om God och nära vård 2020 mellan regeringen och SKR är en 
sammanslagning av de tidigare överenskommelserna God och nära vård – en 
omställning av hälso- och sjukvården med fokus på primärvården. Omställningen till en 
mer nära vård är en strukturreform som berör hela hälso- och sjukvården och är en 
faktor som påverkar kommunal hälso- och sjukvård och behöver finnas med i allt vi 
planerar. 

 

Avvikelser 

Fortsätta systematiskt patientsäkerhetsarbete i enlighet med den framtagna strukturen 

på samtliga organisatoriska nivåer. Återkoppling sker regelbundet i olika 

samverkansform enligt framtagen struktur.  

 

Egenkontroller 

Fortsätta att kvalitetssäkra verksamheten genom att planera, leda och kontrollera i stöd 

av den planering av återkommande egenkontroller och uppföljningar inom hälso- och 

sjukvård med årshjulet Hälso- och sjukvård som grund.  

 

 

Mål 2022 

1. Fall 
Fallolyckor är vanliga bland äldre och kan orsaka skador, förlorad självständighet 
och även dödsfall. Fallförebyggande insatser kan riktas till enskilda äldre och till 
de personalgrupper som möter äldre i sitt arbete. 
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Mål: att under 2022 ta fram ett teambaserat och systematiskt arbetssätt för att 
förebygga fall.  
 
 

2. Fortsatt kvalitetssäkring och utveckling inom område palliativ vård. 
Måluppfyllelse mäts genom indikatorer i Palliativregister.  
 
Mål: att strävar efter att få värden som är så nära målvärden som möjligt men 
minst ökning med 5 % i jämförelse med bästa resultat sedan 2019.   

 

 
3. Samverkan om läkarstöd  

Sjösätta gemensam med slutenvården pilotprojekt om läkarstöd. 
 
Mål: att säkerställa läkarstöd  

 
4. Samverkan kring utvecklingsområde rehab/hjälpmedel 

Samverkan mellan Skånes kommuner och Region Skåne kommer fortsätta under 
2022 i form av gemensamma samverksamgrupper. Allt i enlighet med en nå en 
patientcentrerad vård, jämlik vård samt med målet om en sömlös rehabilitering 
och hjälpmedelsverksamhet. 

 

5. Nutrition 
Jobba aktivt med nutrition genom bedömningar av nutritionsstatus och 
vidtagande av förebyggande och behandlande åtgärder. 
 
Mål: att patienter med risk för undernäring ska ha en hälsoplan Nutrition inklusive 
adekvata åtgärder.   

 
 

6. Trycksår  
Jobba aktivt med tryckförebyggande arbete genom bedömningar av risk för tryck 
och vidtagande av förebyggande och behandlande åtgärder. 
 
Mål: Minska ytterligare antal trycksår under 2022 i jämförelse med 2021.  
 
 


