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Kvalitetsberättelse 2018 

Inledning  

Enligt SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete är 
kvalitetsberättelsen en del av kvalitetsledningssystemet. Rapporten beskriver 
kvalitetsarbetet under 2018 ur ett övergripande perspektiv och utifrån strukturen i 
föreskriften. Definitionen på kvalitet är att verksamheten uppfyller de krav och mål som 
gäller för verksamheten enligt lagar och föreskrifter om hälso- och sjukvård, socialtjänst 
och stöd och service till vissa funktionshindrade och beslut som meddelas av sådana 
föreskrifter. Läs mer på www.socialstyrelsen.se och www.riksdagen.se   

Kristianstads kommuns värdeord är tillväxt, tanke och trivsel. Det är grundområden för 
kommunen och viktiga ord att ta med i pågående och framtida arbete. 

Visionen Vi lyfter tillsammans ska beskriva hur Kristianstads kommun vill att samhället 
ska vara fram till år 2030. Vilka satsningar ska göras och vilken riktning ska tas? Visionen 
ska utmana den egna identiteten, stärka självkänslan och skapa en framtidstro.  

Kristianstads kommuns omsorgsförvaltning anger sina kvalitetsmål för äldreomsorgen i 
den lokala värdighetsgarantin. Den bygger på Socialtjänstlagen (SoL 5 kap 4§). Dessa 
värdighetsgarantier lyder:  

Gott bemötande 

Meningsfull vardag – att känna livslust och glädje 

Individuell planering 

Mat – och måltidsmiljö 

Omsorg vid livet slut 

Om insatser ges så som de beskrivs i den lokala värdighetsgarantin ska det ge 
förutsättningar för kunden att också känna välbefinnande. För att uppnå och ibland 
överträffa förväntningarna måste denna definition på kvalitet finnas så att ett gemensamt 
språk skapar bättre förutsättningar att nå de ambitionsnivåerna som finns för 
verksamheten som bedrivs.  

Sammanfattning 

Fokus i stor utsträckning har varit ett omtag i förvaltningen för kvalitet i omsorgsarbetet.  
Planeringsenheten har under året blivit fulltalig och kan därmed serva, stödja och styra 
arbetet i större omfattning än vad som tidigare varit möjligt. Arbetet med IBIC (individens 
behov i centrum) i våra verksamheter har varit och är fortfarande ett av de stora 
områdena i förvaltningens arbete. Den sociala dokumentationen är en grundpelare för att 
säkerställa en god och säker vård utefter individens behov. Under året har stora 
utbildningsinsatser gjorts för att nå detta mål. Inom ordinärt boende är samtliga enheter 
utom nattpatrullen utbildade.  Inom vård- och omsorgsboende är 8 av 18 enheter 
utbildade hittills och arbetet fortsätter 2019. För stöd och serviceområdet är i dagsläget 
inom daglig verksamhet 20 av ca 139 medarbetare - som gått alla fyra utbildningsdelarna.   

 

 

http://www.socialstyrelsen.se/
http://www.riksdagen.se/
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För alla verksamheter inom stöd – och service: antal medarbetare som gått utbildningen 
för att dokumentera enligt IBIC:  

Del 1: 669 av ca 900 Del 2: 504/900 Del 3: 303/900 Del 4 140/900 

Även cheferna har gått utbildningar inom dokumentation av Jonas Reinholdsson och Mats 
Evaldsson. 

Avvikelser, synpunkter/klagomål och kunskaper om Lex Sarah har varit ett av 
fokusområdena som valdes ut i samband med verksamhetsuppföljningarna och resultatet 
påvisar ett behov av ytterligare fördjupning. Samtal om kulturen på arbetsplatserna, synen 
på sociala avvikelser måste lyftas och förankras som en naturlig del av arbetet. Det är 
fortfarande så att till 80% svarar avvikelserna inom HSL (hälso- och sjukvård) vilket tyder 
på en bristande förståelse för sociala avvikelser. Kulturen på arbetsplatsen är den största 
faktorn och avvikelsehanteringen är beroende av kunskap i frågan för att lyckas. Till mars 
2020 ska ett nytt system för hantering avvikelser vara igång. Systematik, analyser och 
sammanställningar måste bli en naturlig del för chefer, ledare och verksamhetsutvecklare 
att arbeta med och området bör fortsatt prioriteras. På så vis kommer syftet med 
avvikelsehantering att uppnås det vill säga att lära sig av det som blivit fel. Möjligheten att 
dela med sig av erfarenheter och ta del av varandras erfarenheter som har gett resultat i 
positiv riktning. 

Planerade övergripande mål och åtgärder inför 2018 

Område från förra årets kvalitetberättelse innebar bland annat arbete med förvaltningens 
ledningssystem, området kvarstår. Arbete med egenkontroller och en förbättrad struktur 
för verksamhetsuppföljningar angavs också som prioriterade område och arbetet har 
påbörjats. Kvalitetsrådet som angavs som prioriterat område har nu kommit igång och det 
finns en planering för det fortsatta arbetet i rådet. Rutin för Lex Sarah arbetet och ny rutin 
gällande avvikelser är påbörjade. Sammantaget en bild av att kvalitetsarbetet är i större 
omfattning på gång men inte fullt ut förankrat. 

Ledningssystem 

Processer och rutiner  

Ledningssystemet gör det möjligt för ledningen att styra verksamheten så att rätt sak görs 
vid rätt tillfälle och på rätt sätt. Ledningssystemet möjliggör ordning och reda i 
verksamheten så att det går att förebygga händelser som kan leda till missförhållanden 
eller andra avvikelser från de krav och mål som gäller för verksamheten.  
Att ha ett ledningssystem för ett systematiskt kvalitetsarbete innebär att arbeta utifrån ett 
så kallat systemperspektiv. Det innebär att fokus läggs på att skapa en struktur för 
verksamhetens ledning och styrning och förbättra den kontinuerligt. 

Omsorgsförvaltningens ledningssystem hanteras av processgrupper som tillhör 
respektive verksamhetsområde. Processgruppernas arbete inom de olika 
verksamhetsområdena har under en period i olika omfattning legat vilande. Under senare 
halvan av 2018 har en inventering skett i de olika processgrupperna för att kartlägga var 
de befinner sig och vilket behov som föreligger för det fortsatta arbetet. En del av 
grupperna har nya medlemmar och vissa befintliga strukturer finns kvar. En kartläggning 
av de olika ansvarsområdena i processarbetet har påbörjats för att uppdraget ska bli 
enklare att förhålla sig till. Processägare, processledare och processgruppmedlemmarnas 
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uppdrag har försökt att definieras på ett tydligare sätt. Liksom de olika rollerna för 
verksamhetsutvecklare, kvalitetsutvecklare och på förvaltningsnivå i processarbetet. 
Kvalitetsledningssystemet är ett av ansvarsområdena som det åligger processgrupperna 
att revidera och hålla aktuellt. Inventeringen har påvisat att det till delar fungerar. 
Kvalitetsledningssystemet motsvarar inte behovet i fullgod utsträckning och anses som 
icke användarvänligt. Processer är kartlagda och beskrivna men till stor del använder 
medarbetarna handböcker med där tillhörande rutiner som verktyg istället för det 
avsedda ledningssystemet som ska vara en naturlig del av arbetet oavsett arbetsplats.  

Samverkan 

Samverkan ska ske för att säkerställa att rutiner fungerar och att det finns bestämmelser 
som förankrar samtliga delar i verksamheten.  

Kvalitetsråd ur ett verksamhetsnära perspektiv skapar en möjlighet till ökad intern 
samverkan mellan de olika verksamhetsområdena. Deltagarna är representanter från de 
olika verksamhetsområdena och flertalet av dem är enhetschefer och processledare. Syftet 
är att lyssna in verksamheternas signaler, gemensamt omvärldsbevaka inom respektive 
lagrum samt möjlighet att dela med sig av erfarenheter, exempelvis från avvikelsearbetet 
som i är en viktig bit i en lärande organisation. Naturligtvis lyfts även goda exempel. 
Kvalitetsledningssystemet är en naturlig punkt på dagordningen och varje träff inleds med 
en inventering av vad som är på gång i de olika processgrupperna.  

IBIC säkerställer ett gemensamt språk mellan myndighet, verkställighet och kund. Arbetet 
med IBIC ska borga för att fokus är på kundens bästa och att hjälpen som ges är 
personcentrerad. Verksamhetsuppföljningarna som gjordes visar på vissa brister men att 
arbetet är på rätt väg. Arbetet med mål/delmål är ett arbetssätt/tankesätt som kräver tid 
och kan inte pressas fram utan en gedigen grund att stå på.  

Myndighetsenheten rapporterar att samverkan med arbete och välfärdsförvaltningen har 

utvecklats under det gånga året. Det har belysta via workshops och diskussioner om 

gemensamma ärenden i blandade grupper mellan förvaltningarna, vilket ökar förståelsen 

för varandras uppdrag. (Se separat rapport) Nya reglementen är nu antagna för båda 

förvaltningarna, vilket medför att samverkan kommer att intensifieras ytterligare under 

2019. Det finns ett utvecklingsbehov och ett behov av att komma överens om 

samverkansformer och rutiner som gäller för båda förvaltningarna. Viktigt att framhålla 

att denna samverkan ska ske på alla nivåer.  

Det finns en så kallad SAMBA-grupp där omsorgsförvaltningen, arbete- och 

välfärdsförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen, barnkliniken, barn- och 

ungdomspsykiatrin samt barn- och ungdomshabiliteringen ingår (ungdomsmottagningen 

ska också ingå men har tyvärr aldrig deltagit). 

Samverkan med skolan skulle också kunna förbättras då det gäller ärenden med barn och 

unga. En större kunskap kring varandras områden och uppdrag även här hade bidragit till 

en högre säkerhet och kvalitet.  

Gällande kontakten med Region Skåne så är det svårt att ge ett generellt svar på hur 

samverkan fungerar, det ser olika ut beroende på verksamhet och område.  
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Samverkan med våra utförare ser olika ut, såväl våra interna som de privata. Den samlade 

bilden är det finns en bra dialog inom förvaltningen och där uppfattningen är delad om att 

samverkan behöver förbättras i vissa avseende. En mer enhetlig och likvärdig samverkan i 

de olika områdena, mellan handläggare och enhetschefer eftersträvas.  Det framgick också 

av den första revisionen gällande äldreomsorg. (Se separat revisionsrapport ÄNR ON 

2017/445). 

Gällande de privata utförarna upplevs samarbetet fungera bra och vid eventuella 

oklarheter finns en god dialog med socialt ansvarig samordnare (SAS) som arbetar 

gentemot privata utförare.  

Förebyggande verksamheterna har utvecklat samarbetet med medborgarna ytterligare 
vilket har blivit en viktig del av Kristianstads kommuns och omsorgsförvaltningens 
kännetecken och något som alla ska vara stolta över.  

Från den 1 juni 2018 finns en anhöriglots i den förebyggande verksamheten vars uppdrag 
innebär att medborgaren med anhörig över 65 år kan få rådgivning, information och 
stödjande samtal utifrån behov. En modell har implementerats i den ordinarie 
verksamheten i form av Aktiv senior, en mindre skola som bygger på Senior sport school 
men en kortare variant på 6 veckor och som läggs lokalt på mindre orter. Två sådana 
skolor är genomförda en i Vä och en i Tollarp. I det paketet ingår också matlag för män, ett 
i varje område och Studiecirkel i hälsosamt åldrande, också en i varje område.  

Preventiva hembesök, Pre-H, har fortsatt i samarbete med Högskolan och kommunerna i 
nordost där det har tagit fram en gemensam modell och gemensam enkät som används 
och därför kan jämföra resultaten med varandra. 

Det systematiska förbättringsarbetet 

Riskanalyser  

En viktig del av det preventiva arbetet är riskanalyser. En riskanalys ska kunna påvisa 
sannolikheten för att en händelse inträffar och om den gör det – vilka negativa 
konsekvenser som kan bli en följd av händelsen. Som exempel kan nämnas om en 
förändring i en verksamhet sker – finns det risk att kunden blir påverkad och kvaliteten 
som kunden får på sin insats? Det systematiska arbetet gällande riskanalyser har en klar 
förbättringspotential gällande verksamheter som bedrivs. Sett ur ett 
arbetsmiljöperspektiv är riskanalyser en naturlig del i arbetet men så är inte fallet inom 
det systematiska kvalitetsarbetet. Verksamhetsuppföljningen som gjordes under hösten 
påvisade ett stort behov av att hitta ett arbetssätt för analys och sammanställning av det 
preventiva arbetet. Den slutgiltiga rapporten från verksamhetsuppföljningen är ett 
material som inte bara ska läsas av de verksamheter som har fått besök utan frågorna är 
relevanta i samtliga verksamheter. Förhoppningen är att materialet diskuteras och 
därefter också verkställs i verksamheterna för att betona det preventiva arbetet.  

Analysdagar genomfördes under hösten och de skapade möjlighet att få en samsyn och ur 
ett perspektiv efter en omvärldsanalys de utmaningar som ligger framför förvaltningen. 
Framförallt en chans att stanna upp och reflektera kring gemensamma beröringspunkter – 
hur kan vi bäst hjälpas åt framåt? Analysdagar behövs och det skapar förutsättningar för 
en gemensam angreppsvinkel i många frågor som berör kvalitetsarbetet.  
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Egenkontroll  

Öppna jämförelser, Pict – o Stat och delaktighetsmodellen är exempel på egenkontroller 
som är viktiga för verksamheterna. De ger en bild av hur kunderna upplever kvaliteten i 
insatserna de får och enkäterna är därför viktiga område att arbeta med.  

Resultaten från den nationella brukarenkäten har diskuterats i samtliga ledningsgrupper 
och åtgärdsplaner är framtagna efter fokusområde som verksamheterna har fått välja ut. 
Det är både områden att förbättra liksom att bevara som har belysts. De privata utförarna 
inom LOU och LOV är också delaktiga i enkäten och delgivits innehållet. På varje privat 
utförare åligger att skriva egen kvalitetsberättelse vilka hänvisas till för mer information 
om respektive verksamhet.  För vård- och omsorgsboende i egenregi kan konstateras att 
två av enheterna är en del av topp fem i riket. Här nedan presenteras 
trendsammanställningen från 2015-2018 ur ett helhetsperspektiv. Varje enhet har fått 
motsvarande som berör respektive verksamhet. 

Trendsammanställning hemtjänst  

Fråga 2015 2016 2017 2018 

Handläggarbeslutet är anpassat efter brukarens behov
 

78 79 81 78 

Fick välja utförare av hemtjänsten 
 

79 76 79 75 

Vet vart man vänder sig med synpunkter och klagomål
 

64 64 65 62 

Personalen tar hänsyn till brukarens egna åsikter och 
önskemål

 90 91 91 
88 

Kan påverka vid vilka tider man får hjälp
 

66 66 68 61 

Personalen utför sina arbetsuppgifter bra
 

90 90 90 90 

Personalen kommer på avtalad tid
 

88 89 89 85 

Personalen har tillräckligt med tid för arbetet
 

88 86 88 86 

Personalen brukar informera om tillfälliga förändringar
 

75 72 73 72 

Får bra bemötande från personalen
 

98 98 97 97 

Känner sig trygg hemma med hemtjänst
 

87 89 89 89 

Känner förtroende för personalen
 

91 93 92 91 

Besväras inte av ensamhet
 

46 49 45 46 

Har lätt att få kontakt med personalen vid behov
 

83 81 82 81 

Är sammantaget nöjd med hemtjänsten
 

91 92 92 91 

Fungerande samarbete med hemtjänsten
 

89 91 92 91 
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Trendsammanställning Vård- och omsorgsboende 

Fråga 2015 2016 2017 2018 

Fick plats på önskat äldreboende
 

82 86 85 86 

Trivs med sitt rum/sin lägenhet
 

75 75 75 73 

Tycker det är trivsamt i gemensamma utrymmen
 

67 66 66 69 

Tycker det är trivsamt utomhus runt boendet
 

64 67 67 64 

Tycker att maten smakar bra
 

74 77 76 71 

Upplever måltiderna som en trevlig stund
 

71 70 66 69 

Personalen har tillräckligt med tid för arbetet
 

74 75 75 77 

Personalen brukar informera om tillfälliga förändringar
 

51 49 47 49 

Kan påverka vid vilka tider man får hjälp
 

64 64 66 68 

Får bra bemötande från personalen
 

93 92 95 93 

Personalen tar hänsyn till brukarens egna åsikter och 
önskemål

 82 82 80 
78 

Känner sig trygg på sitt äldreboende
 

88 89 88 88 

Känner förtroende för personalen
 

88 86 86 87 

Är nöjd med de aktiviteter som erbjuds på äldreboendet
 

61 64 61 62 

Möjligheterna att komma utomhus är bra
 

66 64 62 63 

Besväras inte av ensamhet
 

36 36 37 40 

Har lätt att få träffa sjuksköterska vid behov
 

80 83 80 81 

Har lätt att få träffa läkare vid behov
 

63 61 62 59 

Har lätt att få kontakt med personalen vid behov
 

86 88 85 88 

Är sammantaget nöjd med äldreboendet
 

83 82 82 82 

Vet vart man vänder sig med synpunkter och klagomål
 

45 46 46 48  

 

Pict-o-Stat 

Inom Stöd- och serviceenheten har brukarundersökning med enkätverktyget Pict-o-Stat 
gjorts inom servicebostäder och personlig assistans. Frågorna har tagits fram med 
utgångspunkt från föregående undersökningsenkät, SKL:s enkät samt enhetens 
verksamhetsplan. I servicebostäder deltog 53 av 84 kunder (65%)  i 
brukarundersökningen som gav följande resultat: 
 

Fråga 
2016 

% 

2018 

% 

SKL 

% 

Trivs du i din lägenhet? 94 94  

Får du bestämma om saker som är viktiga för dig hemma? 87 92 82 

Har du något att göra när du är ledig? 88 80  

Får du den hjälp du vill ha hemma? (SKL) 92 97 72 

Är du rädd för något i din lägenhet? (SKL) 83 69  
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Är du rädd för något i basen?  82  

Kan du få hjälp av personalen på natten? 86 82  

Trivs du i basen? 84 86  

Vet du vilka tider personalen ska komma till dig? 81 93  

Får du vara med och bestämma på basmötena 81 89  

Känner du dig trygg med personalen? 91 86 71 

Hur går det för dig att ta dig till basen? 96 93  

Har du varit med och bestämt det som står i din 
genomförandeplan? 

 
63 

 
75 

 

Vet du vad som står i din genomförandeplan?  64  

Pratar personalen med dig så du förstår vad de menar? 87 87 68 

Får du det stöd du vill vid matlagning?  92  

 
 

Resultaten från enkäten används för att ta fram en analys och åtgärdsplan med 
fokusområden för respektive enhet.  

Underlaget från Pict-o-Statundersökningen inom personlig assistans är dessvärre inte så 
omfattande då flera tillfrågade valde att avstå deltagande i enkäten. Dock gav resultatet 
och kommentarerna värdefulla och konkreta förslag på förbättringar. Exempel på det var 
att det önskades namnskylt på personalen och en önskan om att i god tid få veta vem som 
vikarierar för ordinarie vid semester. Under 2019 fortgår omvärldsbevakning och 
diskussioner i syfte att få nya förslag på hur deltagarantalet kan öka i kommande 
brukarundersökningar. 

I övrigt har en inventering gjorts angående egenkontroller som ett av kontrollområdena i 
intern kontroll. Resultatet påvisar ett behov av ett systematiskt arbetssätt för 
egenkontroller. Egenkontroller skapar möjlighet till uppföljning, sammanställning och 
analys för att kunna skapa en helhetsbild av verksamheten och vilka behov som föreligger. 
Mycket av arbetet säkerställs via rutiner men arbetet dokumenteras generellt inte. Det 
leder till att denna möjlighet till analys inte blir ett arbetssätt (för samtliga nivåer) att 
systematiskt kontrollera exempelvis de punkter som är klassade med höga poäng i 
riskbedömningar säkerställs för våra kunder. För mer information se arbete om intern 
kontroll inom omsorgsförvaltningen där egenkontroller är ett område även år 2019. 

Utredning av avvikelser/synpunkter och klagomål  

Synpunktsblankettens utseende förenklades under 2017 vilket kan ha en bidragande 
orsak till ett något högre resultat i antalet inkomna förslag, beröm, synpunkter och 
klagomål från medborgarna till omsorgsförvaltningen. Siffrorna som redovisas avser 
samtliga områden och inom egen regi.   

2017: Förslag 6, Klagomål 43, Beröm 19 

2018: Förslag 11, Klagomål 50, Beröm 47  
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Trenden från brukarenkäten visar dock något sämre siffror gällande kännedom om var 
man som kund vänder sig inom förvaltningen när det finns önskemål att förmedla förslag, 
beröm eller klagomål. Se siffror i sammanställningen.  

Avvikelser var ett av områdena i verksamhetsuppföljningen som gjordes under året. 
Resultatet visar på behov av kunskaper i verksamheterna och även att diskussioner 
utifrån värdegrund sker. Varför rapporteringsskyldigheten finns, vad händer om du som 
medarbetare inte rapporterar ett negativt händelseförlopp blir delaktig i händelsen. 
Antalet Lex Sarah-händelser som har hanterats i förvaltningens Lex Sarah grupp har 
minskat och är en följd av det systematiska arbetssättet kring Lex Sarah har inneburit en 
bedömning av SAS (socialt ansvarig samordnare) innan vidare hantering i Lex Sarah-
gruppen eller om bedömningen blir avvikelse returneras händelsen till respektive 
enhetschef för vidare hantering. Framöver kommer arbetet med avvikelser, Lex Sarah och 
synpunkter och klagomål att systematiseras och mallar för att säkerställa arbetet är på väg 
att tas fram. Avvikelsesystemet Flexite kommer att bytas ut och en tidsplan finns. Även en 
arbetsbeskrivning som visar flödet i avvikelseprocessen är en nödvändighet för att skapa 
förutsättningar för ett lyckat arbete med området. 

För statistik/sammanställning av avvikelser och Lex Sarah ärende se slutet av 
dokumentet.  

Personalens medverkan i kvalitetsarbetet  

Personalens delaktighet och engagemang är en nödvändighet för att uppnå en hög kvalitet 
för våra kunder. Genom att arbeta efter processer uppbyggda efter verksamhetens 
insatser säkerställs detta moment. Ett perspektiv som skapar förbättrade förutsättningar 
för att tillgodose kundens säkerhet och behov är digitala lösningar. Som exempel kan 
anges att under 2018 har den digitala tillsynen i ordinärt boende dubblerats från 5 till 10 
tillsynskameror, larmcentralen utför tillsynen som vid behov kontaktar respektive 
hemtjänstområde. Ett sätt att tillgodose kundens behov och tillgängliggöra resurser till 
områden med högre prioritet.  

Genomgång av betydelsen av kvalitetsarbete vid introduktion och återkommande – hur 
säkerställs det arbetet? Kvalitetsarbetets betydelse ska vara känt av samtliga medarbetare 
i förvaltningen och ständiga uppföljningar och diskussioner behövs. En ökad medvetenhet 
bland personalen, ett omvärldsperspektiv och bevarande av kompetenser är en 
förutsättning för att behålla personal och kompetens. Arbetet pågår i verksamheterna men 
det finns ett förbättringsarbete att göra när det gäller uppföljning av materialet från 
introduktionen, hur det arbetet går till behöver dokumenteras i större omfattning. 
Trenden går alltjämt mot en alltmer individanpassad vård- och omsorg med höjda krav på 
delaktighet, insyn, dokumentation och värdegrund. Socialtjänsten går allt mer åt 
behovsstyrning och lämnar därmed insatsstyrd verksamhet och övergår till ett än mer 
behovsorienterat arbetssätt där den enskilde är i fokus. Allt detta resulterar i ett ändrat 
arbetssätt och innehåll i arbetet för alla medarbetare i Omsorgsförvaltningen. Vilket i sin 
tur utmanar personalförsörjning såväl som kompetensförsörjning och starkt ökar behovet 
av att personalen är delaktiga, informerade och utbildade för att kunna möta kundens 
behov och ge en säker vård. Det systematiska lärandet som är en del av personalens 
medverkan i kvalitetsarbetet är på god väg i omsorgsförvaltningen och med ett 
omvärldsperspektiv kan även framtiden mötas med större tillförsikt.  
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Dokumentation  

Processer och rutiner ska vara dokumenterade. Kvalitetsberättelsen är en del av 
kvalitetsarbetet för att fortlöpande dokumentera och säkerställa och utveckla 
kvalitetsarbetet i verksamheterna. Resultat beskrivs liksom händelser av vikt under året. 
Brister i dokumentationen av kvalitetsarbetet är påtagliga, kvalitetsarbete görs men 
dokumentation av kvalitetsarbetet görs generellt inte. Arbetsbeskrivning och anpassade 
mallar behöver tas fram för att säkra processen, skapa möjligheter till kartläggning och 
lärande.  

 

Evidensbaserade metoder 

Beteendemässiga symtom vid demens, BPSD 

BPSD drabbar någon gång ca 90 % av alla som lever med en demenssjukdom. Dessa 
symtom kan exempelvis vara aggressivitet, oro, apati, hallucinationer eller 
sömnstörningar och de orsakar ett stort lidande framförallt för personen med 
demenssjukdomen, men påverkar så klart även anhöriga och vårdpersonal. Att arbeta med 
BPSD-registret och en bra struktur i omvårdnadsarbetet kan bidra till  

 Ökad livskvalité för personen med demenssjukdom 
 Implementering av de nationella riktlinjerna 
 Personcentrerad omvårdnad & ett gemensamt språk för personalen 
 Teamarbete & tydliga mål 
 Kvalitetssäkring genom ständiga uppföljningar 
 Att tydliggöra vårdtyngden & bidra till en verksamhetsutveckling 

Mål för årsskiftet 2018/2019 var att samtliga demensboenden utom Ädelstenen skulle 
vara anslutna till BPSD-registret och påbörjat implementeringen med arbetsmetoden.  

Antal anslutna demensboende 13st (13/14) Antal  BPSD – skattningar (inkl. privata 
vårdgivare och intraprenad) 416 st (år 2017 gjordes 251 skattningar). 

Antal anslutna vård & omsorgsboende 2 st. Dessa 2 boende har inte börjat registrera utan 
anslutits I samband med att deras demensenheter anslutit sig till BPSD-registret. Tanken 
är att kunna använda metoden om någon kund med demensutveckling skulle drabbas av 
BPSD-symtom.  

Delaktighetsmodellen (DMO) 

Kundernas delaktighet och inflytande är vägledande för arbetet inom Stöd- och 
serviceenheten och viktiga delar i verksamhetens systematiska kvalitetsutveckling. DMO 
kan betraktas som ett verktyg för att etablera och utveckla en kunskapsbaserad praktik 
genom att brukarna ges möjlighet till inflytande, bidra till kunskapsutvecklingen genom 
sina erfarenheter och blir delaktiga i processer som sker i deras vardag..  Under 2018 
genomfördes 11 delaktighetsslingor i olika verksamheter inom Stöd- och serviceenheten. 
Exempel från de handlingsplaner som tagits fram efter genomförda slingor 2018: bildstöd 
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för att välja mat och få information om vem som jobbar, gemensamma fritidsaktiviteter, 
tätare boenderåd och gemensamma regler kring bemötande av varandra. 

Case management (CM) 

 
CM är en insats som samordnar vården och eller stödet för personer med psykiska 
funktionshinder för att de ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.  
Metoden används inom stöd- och serviceområdet. Under 2018 fick 35 kunder stöd av CM. 
Kunderna som har fått CM skattar sig själva var fjärde månad och det som kan ses efter 2 
år, är framförallt att personerna upplever en större trygghet när det kommer till 
boendesituation och ekonomi, att man upplever sig vara mindre socialt utsatt.  

 

Lex Sarah-sammanställning och analys 2018 

 
Under 2018 har 140 stycken lex Sarah inrapporterats. 4 stycken av händelserna (3 inom 
Stöd och service/funktionsstöd och 1 på vård och omsorgsboende) har bedömts som 
allvarliga och skickats till inspektionen för vård och omsorg (IVO). 
 
30 stycken av dessa har bedömts som aktuella för utredning i lex Sarah-gruppen. 
Utredningarna inkluderar ytterligare 11 stycken rapporter då mer än en rapport 
inkommit angående samma sak och därför behandlats i samma utredning. 
 
Detta innebär att ca 29 % av de inrapporterade händelserna utreds via lex-Sarah gruppen. 
Resterande (ca 71 %) skickas åter för hantering av närmsta enhetschef då bedömningen 
har gjorts att så kan ske. Det kan till exempel bero på att allvarlighetsgraden för kund och 
sannolikheten för upprepning bedömts som liten/måttlig. Det kan också bero på att det 
som rapporterats inte ryms inom lex Sarah.  

Analys 

På grund av att ett nytt arbetssätt påbörjats under 2018 går det inte att jämföra 
sammanställningen av lex Sarah-händelser mot föregående år. Det som kan konstateras är 
att kategorin avseende brister i utförande av insatser är det område som har mest 
återkommande brister. Dock behöver beaktas att det utifrån utredningarna framkommit 
att det finns en rädsla för att rapportera händelser och det är många gånger 
svårare/känsligare att rapportera ett felaktigt bemötande till exempel.  

Det faktum att det framkommer en rädsla för att ”skriva en anmälan på någon annan 
personal” behöver arbetas med tillsammans inom förvaltningen och vända till att ”skriva 
en rapport avseende en negativ händelse”.  Vidare har det framkommit att i de fall då 
pengar försvinner från kunder kan en orsak till händelsen vara att rutiner för privata 
medel inte följs. Rutinen behöver också ses över och anpassas till samtliga verksamheter. 
Vidare framkommer bristande rutiner mellan myndighetsenheten och verkställigheten, 
främst avseende hur utföraren ska återkoppla till handläggare när en insats av någon 
anledning inte verkställts eller inte kunnat utföras under en längre tid.  
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Introduktionsrutiner behöver ses över. Dels behöver det tas fram bättre och aktuella 
introduktionschecklistor samt att all introduktion inte kan överlämnas till baspersonal. 
Vissa områden, så som sekretess och rapporteringsskyldighet ska ligga kvar hos 
arbetsgivaren. Den bristande introduktionen har i några ärenden varit en orsak till 
uppkomna händelser.  Det icke närvarande ledarskapet, framför allt i svårare ärenden 
eller i fall av hög personalomsättning är en annan bidragande orsak som framkommit.  

Utebliven information om tvångs- och begränsningsåtgärder är vidare en trolig orsak till 
en del händelser, liksom brister i överrapportering och regelbunden genomgång av den 
löpande dokumentationen för att upptäcka mönster och trender i kunders behov.  

Alla utredningar avslutas med beslut om åtgärder som respektive enhetschef ska följa upp 
inom avsedd tid. Uppföljning av att uppföljning gjorts har skett i samband med att denna 
kvalitetsberättelse sker och av 20 möjliga uppföljningar har endast fyra följts upp inom 
avsedd tid och kopplat till åtgärder vilket innebär att detta är något som framöver behöver 
vidtas åtgärder kring.  

 
 
 
Sammanställning 
 

Typ av missförhållande 

Fysiska övergrepp 3 

Sexuella övergrepp 0 

Psykiska övergrepp 0 

Brister i bemötande av anställda med flera 4 

Brister i rättssäkerhet vid handläggning och genomförande 3 

Brister i utförande av insatser (insatser som utförts felaktigt eller inte alls) 18 

Brister i fysisk miljö, utrustning och teknik 0 

Ekonomiska övergrepp 2 

Summa 30 
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Prioriterade strategiska område för 2019 

 Arbetet med avvikelser -med målet att få ett bättre fungerande flöde, 
sammanställningar och analys måste hittas former för och efterfrågas. 
Verksamhetsuppföljningen som gjordes under året påtalade dessa brister och 
åtgärdsförslagen/kraven som framkom är möjligt att applicera i samtliga 
verksamheter för att säkerställa denna del av kvalitetsarbetet. Dokumentation av 
kvalitetsarbetet ska framöver finnas i verksamheternas och förvaltningens 
bokslut. Styrkorten anger riktningen för verksamheten och flera av de mål ur de 
fyra perspektiven medborgare, medarbetare, ekonomi och utveckling ställer dessa 
ovanstående krav på kvalitetsarbetet i omsorgsförvaltningen. 
 

 Social dokumentation har ett ständigt pågående förbättringsarbete och 
verksamhetsuppföljningen för 2019 kommer delvis att beröra området. 
Dokumentation är även ett av omsorgsnämndens mål. Den fortsatta planen för 
social dokumentation att fortsätta enligt angiven tidsplan, även träffar för 
dokumentationsombud ska skapas för att ge en djupare kunskap för ombuden 
inom områden IBIC. Ett material för vägledning/manual ska också arbetas fram 
liksom för genomförandeplanen 
 

Fördelat på verksamhet  

SoS 10   

HTJ 9 Innefattar ytterligare 2 

Vobo 9 Innefattar ytterligare 7 

Kobo 1 innefattar ytterligare 1 

Myn 1 Innefattar ytterligare 1 

Summa 30  

Fördelat på verksamhet och typ  

HTJ 7 på brister i utförande av insatser + 1 rättssäkerhet+ 1 bemötande 9 

Kobo 1 brister i utförande av insats 1 

Myn 1 brister i rättssäkerhet 1 

SoS 1 brister i rättssäkerhet+1 ekonomiskt övergrepp+6 brister i utförande av insats+2 

fysiskt övergrepp 

10 

Vobo 3 brister i bemötande + 4 brister i utförande av insatser + 1 ekonomiska övergrepp + 1 

fysiska övergrepp 

9 

Summa  30 
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 Ett nytt verksamhetssystem har upphandlats och mycket arbete kommer att ske 
under året för införande av det nya systemet. Systemet kommer att innebära en 
kvalitetsförbättring och en säkrare hantering. 
 

 Processgruppsarbetet kommer att fortsätta framåt med ett tydligt uppdrag och 
mandat förändra rutiner efterhand som behov uppstår.  
 

 Arbete med omvärldsanalyser i större omfattning än idag för att få en helhetsbild 
av vad framtida utmaningar kan innebära för omsorgsförvaltningen är ett viktigt 
område. Kunskaperna om vilka behov/trender som föreligger finns ute i 
verksamheterna och behöver samlas in för att kunna mötas och tas tillvara på ett 
effektivt sätt.  
 

 Kvalitetsledningssystemets struktur behöver ses över för att ge en enhetlig bild av 
kvalitetsarbetet och förslagsvis bygga upp materialet utefter rubrikerna i SOSFS 
2011:9 med exempel från omsorgsförvaltningen i Kristianstad kommun.  
 

 Ett mål för 2019 ska antalet digitala tillsyner motsvara 50% i ordinärt boende. Ett 
spännande arbete men det är viktigt att veta att digitalisering inte är 
omsorgsförvaltningens kärnverksamhet utan är till för att trygga arbetet kring 
kunden och effektivisera på de områden där det är möjligt.  
 

 Under avsnittet för kompetensutveckling, introduktion och så vidare kommer 
tekniken att vara en betydande faktor i form av interaktiva utbildningar, 
informationsmaterial som filmatiseras inom våra verksamheter och kan användas 
på ett helt annat sätt än dagens utbud medger i form av traditionella föreläsningar, 
informationstillfällen.  
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