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Kvalitetsberättelse 2020
Inledning
Den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) bör med dokumentation som utgångspunkt varje år upprätta en
sammanhållen kvalitetsberättelse enligt Ledningssystem för kvalitetsarbete SOFS 2011:9
kap 7 § 1. Innehållet i kvalitetsberättelsen ska ge svar på hur det systematiska och
fortlöpande kvalitetsarbete har fungerat under året, vilka åtgärder som vidtagits samt
vilka resultat som uppnåtts. 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.
Kristianstad kommuns strategiska färdplan tydliggör kommunens vision, mål och strategi.
Kristianstad kommuns vision är ”Vi lyfter tillsammans”. Visionen beskriver hur vi vill att
samhället ska vara, vad kommunen ska satsa på och vilken riktning vi ska ta. Nyckelord är
tanke, trivsel och tillväxt.
Kvalitetsmål för äldreomsorgen i Kristianstad kommuns omsorgsförvaltning anges 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 livets slut

Värdegrundsarbete för funktionsstöd vilar på nyckelbegreppen självbestämmande,
delaktighet, inflytande, helhetssyn och kontinuitet samt allas lika värde.

Sammanfattning
För våra kunder/medborgare och deras anhöriga har året varit speciellt, stort fokus har
varit åtgärder för att minimera smittspridning av Covid-19. Det har inneburit åtgärder
med bl a besöksförbud, provtagningar, smittspårningar och annat som kommit att påverka
den enskildes livskvalitet i stor utsträckning.
Pandemin har påskyndat den digitala utvecklingen båda avseende arbetssätt,
kommunikation och information.
Den sociala dokumentationen har varit och är en grundpelare för att säkerställa en god
och säker vård. Fortsatt kvalitetssäkring har skett kopplat till den sociala
dokumentationen och IBIC (Individens behov i centrum).
Arbetet med processer och rutiner har inte varit ett prioriterat område, förutom de delar
som är kopplat till pandemin.
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Analysdagar har genomförts för att samverka ”tänka stort” kring omvärldsanalys,
prioriterade områden och styrkort 2021.
Riskanalyser har genomförts löpande utifrån kund- och kvalitetsperspektiv. Oftast görs
dessa utifrån medarbetarperspektivet.
Analyser av olika brukarundersökningar görs årligen och presenteras för verksamheterna.
Det blir bra diskussioner som sedan mynnar ut i olika handlingsplaner.
Nya systemstöd för avvikelser och synpunkter infördes under våren. Arbetet med analyser
av avvikelser har fortgått under året, dock med varierat resultat.
Under året har verksamhetsuppföljningar genomförts och återrapporterats till
verksamheterna och omsorgsnämnden.
Engagerade medarbetare närmast kund är den viktigaste resursen i kvalitetsarbetet. En ny
utbildningsportal implementerades, vilket ger möjlighet att rikta utbildningar till rätt
målgrupp i större utsträckning än tidigare.
Specialistutbildningar för undersköterskor påbörjades under 2020.

Organisatoriskt ansvar för kvalitetsarbetet inom SoL/LSS
Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 § beskriver: ”Insatser inom socialtjänsten skall vara av god
kvalitet, för utförandet av socialnämndens uppgift skall det finnas personer med lämplig
utbildning och erfarenhet. Kvaliteten i verksamheten skall systematiskt och fortlöpande
utvecklas och säkras.” Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
innehåller motsvarande bestämmelser.
All personal inom verksamheten har ett ansvar att bidra till en god kvalitet enligt 14 kap
2§ SoL och 24a§ LSS.
För att kvalitetsarbetet inom omsorgsförvaltningen ska bedrivas systematiskt finns det en
angiven fördelning av ansvar och befogenheter. Denna ansvarsfördelning finns publicerad
i kvalitetsledningssystemet.

Kvalitetsledningssystems grundläggande uppbyggnad
Föreskriften om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9 beskriver
syftet med ett ledningssystem: ”att verksamheten systematiskt och fortlöpande ska kunna
utveckla och säkra kvaliteten utifrån de krav och mål som gäller enligt lagar och
förordningar. Detta uppnås genom att ledningssystemet stödjer arbetet med att planera,
leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten”.

Processer, riktlinjer och rutiner
Verksamheterna inom SoL/LSS ska enligt SOSFS 2011:9 4 kap 2-4§ identifiera, beskriva
och fastställa de processer i verksamheten som behövs för att säkra verksamhetens
kvalitet. En process är en serie aktiviteter som främjar ett bestämt ändamål eller ett avsett
resultat. I varje process ska det tydligt framgå vilka aktiviteter som ingår samt bestämma
inbördes ordning. Rutinerna ska beskriva ett bestämt tillvägagångssätt för hur en aktivitet
ska utföras samt ange hur ansvaret för utförandet är fördelat i verksamheten.
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Omsorgsförvaltningens ledningssystem hanteras av processgrupper som tillhör
respektive verksamhetsområde samt en förebyggande process. Kvalitetsledningssystemet
är ett av ansvarsområdena som det åligger processgrupperna att revidera och hålla
aktuellt. Processgrupperna träffas regelbundet.
Processer och rutiner finns tillgängliga för samtliga medarbetare i förvaltningens
Handböcker.
Resultat 2020
Förvaltningens viktigaste aktiviteter under året har varit kopplat till pandemin för att
minska smittspridningen och säkerställa arbetet kring kunden.
Upphandling av ett nytt systemstöd för kvalitetsledningssystemet avseende processer och
rutiner genomfördes under året. Avtal med leverantör undertecknades i februari 2021.
Syftet med att införa ett nytt system är att kvalitetssäkra processerna och förenkla
arbetsgången kring rutinerna och annan dokumentation kopplat till rutinerna.
Uppdatering och översyn av rutiner och processer för arbetsmodellen IBIC och social
dokumentation har genomförts.
Inom området IBIC har information om status och framtida önskemål i verksamheterna
samlats in för att skapa en förvaltningsövergripande planering för den fortsatta processen
av införandet av modellen. Ett sätt är nätverksträffar för IBIC-ombud, som under året
genomförts via Skype med anledning av pandemin.
I februari införde förvaltningen nytt avvikelsesystem, DF Respons, för rapportering enligt
föreskrifterna för lex Sarah och lex Maria. Anledningen till införandet var att avtalet för det
gamla systemet, Flexite, upphörde. I och med det nya systemet kan förvaltningen skapa
bättre och säkrare processer och rutiner för utredning och analysarbete.
Kommunens synpunktshantering hanteras centralt för samtliga förvaltningar och då
avtalet för Flexite upphörde under våren, innebar det även ett nytt system för detta
ändamål. För inkomna synpunkter innebar det att förvaltningen tillsammans med övriga
kommunen kunde påverka arbetsgången kopplat till utredning och analys.
Under året har arbetet med den digitala utvecklingen fortgått. Det som kan nämnas är
digitalt spel för att underlätta social aktivering och informationstavlor till vård och
omsorgsboende. När det gäller säkerställande av säkerhet i omvårdnadsarbetet har
införande av tillsynskameror och digitala lås fortgått. E-tjänster har också utvecklats både
för internt och externt bruk.
För verksamheten vård- och omsorgsboenden har året inneburit att säkerställa olika delar
i verksamheten för att minska smittspridning till följd av pandemi, så väl
kompetensfrågor, arbetssätt, skyddsutrustning och stöd på olika sätt till medarbetare och
chef för att kunna utföra ett kvalitativt arbete.
Funktionsstöds viktigaste aktiviteter under året har varit, stödmaterial för ökad
delaktighet och tillgänglighet t ex lättläst med bildstöd samt aktiviteter för
implementering av metoder och rutiner. En ökad användning av kommunikativt och
kognitivt stöd skapar förutsättningar för ökad delaktighet för kunderna.
I syfte att öka kundernas självständighet och livskvalitet har ordinärt boende medverkat i
pilotprojekt av läkemedelsautomater och kyld mat. Ett annat pilotprojekt, inom ordinärt
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boende, som genomförts under året är digitala läkemedelsskåp. Dessa är bra utifrån
säkerhet och spårning då kunden/patienten vet att behörig person har tillgång till deras
läkemedel och att förvaring sker på ett säkert sätt
Anhörigkonsulenterna har planerat och delvis genomfört anhöriggrupper och/eller samtal
för medborgare. Från och med mars och fram till september har anhörigkonsulenterna
bemannat Hjälplinjen, som införts som en följd av Covid-19.

Samverkan
Verksamheterna inom SoL/LSS ska enligt SOSFS 2011:9 4 kap 5§ identifiera processer där
samverkan behövs för att säkra kvaliteten på de insatser som ges i verksamheten.
Samverkan ska ske för att säkerställa att rutiner fungerar och att det finns bestämmelser som
förankrar samtliga delar i verksamheten.
Resultat 2020
En stor del av samverkan med Region Skåne har under 2020 varit kopplat till covid-19 och
olika nya samverkans forum har växt fram både lokalt och regionalt.
Samverkan har skett i kvalitetsrådet som är ett verksamhetsnära råd, där deltagarna
representerar verksamheterna och flertalet av deltagarna är enhetschefer och
processledare. Samverkan sker internt inom förvaltningen både i och utanför
processgrupperna.
Kvalitet har uppmärksammats mer än tidigare under PEKG möten (Personal-, Ekonomioch Kvalitet-Genomgång). Det innebar tex mer strukturerad uppföljning för pågående eller
avslutade arbeten kopplat till kvalitet.
Förvaltningen har en samordningsplan mellan Arbete- och välfärdsförvaltningen och
Omsorgsförvaltningen. Denna plan består av ett chefsråd samt två samarbetsgrupper; ett
för barn och unga och ett för vuxna. Därutöver finns SAMBA-samordningen där flera andra
aktörer medverkar, såsom chefer från omsorgsförvaltningen, arbete- och
välfärdsförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen, barnkliniken, barn- och
ungdomspsykiatrin samt barn- och ungdomshabiliteringen.
Samverkan gällande vuxna medborgare inom området psykiatri sker genom
samverkansrådet och styrgrupp.
Nämnden har beslutat kring kontaktvägar för samverkan med våra privata utförare och
kontaktpersonen för dessa utförare är socialt ansvarig samordnare (SAS).
Samverkan har även skett med referensgrupperna för Kommunala Pensionärsrådet (KPR),
Kommunala rådet för funktionsnedsatta (KFR), Psykiatridialogen, Sveriges kommuner och
regioner (SKR) men även inom kommunens övriga förvaltningar.
Kunderna/medborgarnas former för medverkan sker i bla boenderåd, anhörigstöd samt
arbetsplatsmöte inom Funktionsstöd.
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Systematiskt förbättringsarbete
Riskanalyser
Verksamheterna inom SoL/LSS ska enligt SOSFS 2011:9 5 kap 1§ fortlöpande bedöma om
det finns risk för att händelser skulle kunna inträffa som kan medföra brister i
verksamhetens kvalitet.
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.
Resultat 2020
Flertalet av de riskanalyser som genomförts under året har varit kopplade till pandemin
och Covid-19.
Riskbedömningar har gjorts i alla verksamheter utifrån kund- och kvalitetsperspektiv.
Andra exempel på genomförda riskbedömningar är:
 förändringar i verksamheten
 förändringar på enheten
 förändringar i personaltäthet
 förändringar av olika verksamhetssystem
 i samband med översyn av hemtjänstenheter
 bemötandeplaner på kunderna
 bemötandeplaner vid behov i BPSD.
Analysdagarna är ett exempel på tillfällen då förvaltningen lyfter upp vissa risker som kan
inträffa.
Intern kontroll
Aktuella internkontroll områden under 2020 var:
1. Social dokumentation – kontroll av följsamhet till lagar och förordningar
2. Myndighetsutövning – kontroll av om journalföring enligt SoL har ökat mot 2019
års resultat.
3. Hälso- och sjukvård – uppföljning av patienternas delaktighet i jämförelse med
2019 års kontroll.
4. Informationssäkerhet/åtkomst av verksamhetssystem – loggkontroller, kontroll av
säkrare hantering i verksamhetssystem.
5. Kompetensförsörjning/rekrytering – kontroll av efterlevnad av regler/riktlinjer på
ett ändamålsenligt sätt.
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Resultat 2020
Social dokumentation: Dokumentationen uppfyller inte till fullo Socialstyrelsens
författning (SOSFS 2014:5) trots att resultatet i många delar har förbättrats sedan
kontrollen 2019.
Myndighetsutövning: Dokumentationen som sker idag bedöms ske i högre grad mot
tidigare. Det finns dock fortfarande delvis brister i vad som dokumenteras i journalen.
Hälso- och sjukvård: Dokumentationen motsvarar i stor utsträckning kraven i
lagstiftningen på att patienten ska vara delaktig i planeringen.
IT-säkerhet: Pågående arbete med kommunövergripande behörighetsportal och 2faktorsinloggning följer planerat införande. Ny rutin för uttag av loggkontroller har gjorts.
Kompetens/personalförsörjning och rekrytering: Personal- och
kompetensförsörjningsplanen efterlevs i mycket hög grad och pga. covid-19 har den fått
en ytterligare prioritering för att säkerställa god och säker omvårdnad. Efterlevnad av
rekryteringsriktlinjerna sker i stora drag korrekt.
Analys
Riskanalyser har till stor del genomförts kopplat till pandemin. Den interna kontrollen
visar att det trots förbättrat resultat från 2019 avseende dokumentation finns
förbättringsområden även framåt.

Egenkontroll
Verksamheterna inom SoL/LSS ska enligt SOSFS 2011:9 5 kap 2§ utöva egenkontroller.
Egenkontroll är en systematisk uppföljning och utvärdering av den egna verksamheten
samt kontroll av att den bedrivs enligt de processer och rutiner som ingår i verksamhetens
ledningssystem.
Egenkontroller kan innefatta:
 Jämförelser av verksamhetens resultat med uppgifter i kvalitetsregister
 Jämförelser av verksamhetens resultat med uppgifter i öppna jämförelser
 Jämförelser av verksamhetens nuvarande resultat med tidigare resultat
 Brukarundersökningar
 Granskning av journaler, akter och annan dokumentation
 Verksamhetsuppföljningar
Brukarundersökning
Enkäten ”Vad tycker äldre om äldreomsorgen?” och Pict–o Stat är exempel på
brukarundersökningar 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.
Äldreomsorgens brukarundersökning - ”Vad tycker äldre om äldreomsorgen?”
Socialstyrelsen genomför årligen brukarundersökningar hos äldre i syfte att undersöka
kundernas upplevelser av äldreomsorgen. Undersökningen redovisas kommunvis och kan
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användas som jämförelse mot andra kommuner och riket. Många kunder får hjälp av sina
anhöriga att besvara enkäten, vilket är så över hela riket. Resultatet är en bild över
kunderna och anhörigas syn och upplevelser av äldreomsorgen.
Resultatet presenterades i de ledningsgrupper som berörs av enkätsvaren och för
omsorgsnämnden samt utger underlag under analysdagarna som sker på förvaltningsnivå.
Förvaltningen har både områden att förbättra liksom att bevara.
De privata utförarna inom LOU och LOV är också delaktiga i enkäten och har delgivits
innehållet. På varje privat utförare åligger att skriva egen kvalitetsberättelse vilka
hänvisas till för mer information om respektive verksamhet.
Resultat 2020
För vård- och omsorgsboende var svarsfrekvensen 39,8 % och för ordinärt boende var
motsvarande siffra 61,2 %. Det var flest kvinnor över 80 år som svarade på enkäten.
Årets pandemi påverkar framförallt svarsfrekvensen på Vård- och omsorgsboendena.
Socialstyrelsens analys utifrån årets undersökning är att andelen äldre som har svarat
utan hjälp från någon annan är större jämfört med föregående år, både hos dem som bor i
ordinärt boende med stöd av hemtjänst och hos dem som bor på särskilt boende för äldre.
I årets undersökning liksom tidigare års undersökningar är det en större andel av dem
som svarar själva och bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som ganska eller mycket gott.
Detta tyder på att äldre personer med sämre hälsa är underrepresenterade i årets
undersökning. Därmed bör årets resultat tolkas med viss försiktighet. För Kristianstads
kommun slår detta igenom på resultatet för vård- och omsorgsboende. Svarsfrekvensen
för ordinärt boende är i stort samma som 2019.
Varje enhet har tagit del av sin egen brukarundersökning. Det förväntas att varje enhet
arbetar med resultatet tillsammans med personal och kunder samt upprättar en
handlingsplan med utgångspunkt från resultatet.
Dessa finns även publicerade på Kristianstads kommuns webbplats under respektive
enhet.
Nedan presenteras trendsammanställningen för 2018-2020:
Trendsammanställning Ordinärt boende
Fråga

2018 2019 2020

Handläggarbeslutet är anpassat efter brukarens behov

78

80

82

Fick välja utförare av hemtjänsten

78

79

76

Vet vart man vänder sig med synpunkter och klagomål

64

68

65

Personalen tar hänsyn till brukarens egna åsikter och önskemål 89

90

90

Kan påverka vid vilka tider man får hjälp

64

60

63

Personalen utför sina arbetsuppgifter bra

90

89

89

Personalen kommer på avtalad tid

85

85

85

Personalen har tillräckligt med tid för arbetet

86

86

88
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Personalen brukar informera om tillfälliga förändringar

70

69

71

Får bra bemötande från personalen

97

97

97

Känner sig trygg hemma med hemtjänst

88

87

89

Känner förtroende för personalen

91

93

90

Besväras inte av ensamhet

45

44

48

Har lätt att få kontakt med personalen vid behov

81

81

80

Är sammantaget nöjd med hemtjänsten

91

92

90

Fungerande samarbete med hemtjänsten

90

89

94

Trendsammanställning Vård- och omsorgsboende
Fråga

2018 2019 2020

Fick plats på önskat äldreboende

87

83

86

Trivs med sitt rum/sin lägenhet

74

73

76

Tycker det är trivsamt i gemensamma utrymmen

71

68

72

Tycker det är trivsamt utomhus runt boendet

66

65

69

Tycker att maten smakar bra

75

77

74

Upplever måltiderna som en trevlig stund

72

66

68

Personalen har tillräckligt med tid för arbetet

78

71

78

Personalen brukar informera om tillfälliga förändringar

52

52

54

Kan påverka vid vilka tider man får hjälp

69

64

67

Får bra bemötande från personalen

94

94

95

Personalen tar hänsyn till brukarens egna åsikter och önskemål 81

82

79

Känner sig trygg på sitt äldreboende

89

88

91

Känner förtroende för personalen

87

85

87

Är nöjd med de aktiviteter som erbjuds på äldreboendet

64

59

65

Möjligheterna att komma utomhus är bra

66

64

68

Besväras inte av ensamhet

39

38

36

Har lätt att få träffa sjuksköterska vid behov

82

79

83

Har lätt att få träffa läkare vid behov

60

63

61

Har lätt att få kontakt med personalen vid behov

89

88

89

Är sammantaget nöjd med äldreboendet

84

84

86

Vet vart man vänder sig med synpunkter och klagomål

51

47

50

Fungerande samarbete med närstående

90

87

91

Brukarundersökningar inom Funktionsstöd
Under 2020 genomförde Funktionsstöd brukarundersökningar inom servicebostäder
samt grupp- och servicebostad inom socialpsykiatrin LSS, se bilaga 1.
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Syftet med undersökningen är att få kunskap om hur kunderna upplever sitt boende och
vad de tycker om det stöd de får där. Resultatet används som underlag för kvalitetsarbete i
verksamheterna.
För servicebostad användes enkäten för Pict-O-Stat för att kunna jämföra med tidigare
undersökningar. Det var första gången det genomfördes en brukarundersökning inom
socialpsykiatrin och där användes SKR:s nationella enkät. Alla kunder inom ovanstående
områden fick erbjudande om att delta vilket inom socialpsykiatrin var 94 kunder. Totalt
sett har 48 svar inkommit vilket innebär en svarsfrekvens på 51 %. Inom servicebostad
finns 67 kunder som erbjöds besvara enkäten. Totalt sett har det inkommit 33 svar vilket
ger en svarsfrekvens på 49 %. På grund av pandemin blev svarsfrekvensen lägre än
föregående undersökningar.
Resultaten analyseras med stöd av SKRs innovationsguide vid workshops där
verksamhetschef, enhetschefer och frågeassistenter deltar med ledning av
verksamhetsutvecklare och samordnare. Det förväntas att varje enhet sedan arbetar med
resultatet tillsammans med personal och kunder och upprättar en handlingsplan med
utgångspunkt från resultatet.
Boendestödet inom socialpsykiatrin har på egen hand genomfört en mindre
brukarundersökning under våren 2020.
Verksamhetsuppföljning (VUF)
Syftet med verksamhetsuppföljningar
• Ta reda på hur väl verksamheten lever upp till lagstiftarens krav på god
kvalitet inom vård och omsorg
• Bidra med konkreta förslag på åtgärder som vidareutvecklar verksamheten
inom avsedda kontrollområden
• Starta arbetsprocesser inom arbetsgruppen som bidrar till ökad kvalitet i
genomförandet av insatser
• Förmedla kunskap om hur verksamheter fungerar till omsorgsnämnden och
omsorgsförvaltningens ledningsgrupp inom avsedda kontrollområden
Genomförandet
Enhetschefer för samtliga enheter inom Omsorgsförvaltningen fick under våren 2020 ett
uppdrag att besvara en enkät med frågor, där det utifrån svaren gjordes ett urval för
enheterna som skulle granskas. Enheterna som skulle få verksamhetsbesök valdes bland
annat utifrån högst respektive lägst resultat utifrån enhetschefernas svar på enkäten.
Totalt 100 svar inkom vilket i stort motsvarar 100 % svarsfrekvens.
I urvalet av verksamheter för besök var det fyra enheter inom respektive område; vård
och omsorgsboende, ordinärt boende och funktionsstöd som delades upp i boende och
socialpsykiatri/barn. Både enheter inom intern och extern regi gällande de två första
områdena.
Enhetschefer för den legitimerade personalen som tillhör de utvalda enheterna fick sedan
svara på en enkät. Samma frågor har sedan ställts vid besöken till medarbetare inom
utvalda enheter.
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Av de 16 verksamhetsbesök som planerades in fick fem ställas in på grund av pandemin
och besöksförbuden som gällde. Sju enheter planerades in för måltidsobservationer,
utifrån att enheterna serverade mat och där kostenheten var känd. Alla besök var i förväg
planerade och genomfördes av enhetschefer på Kostenheten.
I årets verksamhetsuppföljning utförde myndighetsenheten individuella
kunduppföljningar på de verksamheter som deltog i uppföljningen. Intervjuerna utfördes
genom slumpmässigt utvalda kunder eller dess företrädare i samband med den vanliga
uppföljningen av deras insatser eller genom telefonintervjuer för de kunder där
uppföljning inte var aktuellt. Frågorna som ställdes var för att få veta vad kunderna tycker
om den verksamhet som granskats.
Årets tre kontrollområden var:
Dokumentation
Uppgiften var att ta reda på hur vi använder dokumentationen för att säkerställa
omsorgen/omvårdnaden för kunden/patienten.
Samverkan
Uppgiften var att ta reda på hur teamet arbetar kring kunden/patienten för att förbättra
omsorgen/omvårdnaden.
Mat/måltid
Uppgiften var att ta reda på om verksamheten arbetar för att kundens upplevelse i
mat/måltidssituationen ska bli positiv.
Frågorna som ställts har riktats mot båda lagrummen SOL/LSS och HSL vilket har gett en
gemensam bild av enheterna och det har skapats en teamkänsla vid intervjutillfällena där
man tillsammans kunnat reflektera över vad som fungerar och vad som behöver
förbättras.
Resultat 2020
I årets verksamhetsuppföljning har ett mindre antal enheter varit föremål för uppföljning
på grund av Coronapandemin. Elva enheter har granskats av de cirka 100 enheterna som
finns inom omsorgsförvaltningen. På grund av att antalet uppföljda enheter blev mindre
än planerat är det svårt att dra slutsatser för att komma fram till om det finns skillnader
eller likheter mellan verksamhetsområdena. Granskare gör dock bedömningen att
resultatet till viss del speglar även övriga enheter.
Efter VUF 2019, påbörjades under 2020 det systematiska arbetssättet kring genomgång av
kunds sociala journal med tillhörande genomförandeplan. Anledningen till detta arbetssätt
är för att uppmärksamma behov, mönster och trender. Implementeringsarbetet i övriga
enheter bör fortgå under 2021.
Dokumentation kring kundens delaktighet i både genomförandeplaner, rehabiliterings-,
habiliteringsplaner och vårdplaner kvarstår som ett förbättringsområde inom både
SOL/LSS och HSL.
I uppföljningen framgick att det krävs ett övergripande arbete för att säkerställa att
verkställighetsmöte planeras in och att rutinen följs med både delaktigheten av berörda
professioner samt kring dokumentation. Arbetet med att förebygga och följa upp
kundernas mående och insatta åtgärder ska ske kontinuerligt genom registrering i
kvalitetsregistret Senior Alert. Ett fåtal av de granskade enheterna arbetar med
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verkställighetsmöte enligt rutin och enbart två enheter uppgav att de arbetar med Senior
Alert. Den främsta orsaken till att mötena inte sker uppges vara chefsbyte och/eller brist
på sjuksköterskor. När det gäller Senior Alert uppges att det saknas kompetens bland både
omvårdnadspersonal och legitimerad personal, vilket behöver ses över för att enheterna
ska kunna arbeta utifrån kvalitetsregistret.
Förvaltningens gemensamma förbättringsbehov som har identifierats baserat på
undersökningen summeras nedan.
Dokumentation
 Säkerställa hur genomgång av den sociala journalen sker med ett bestämt intervall
för att upptäcka behov/mönster/trender.
 Säkerställa att genomgång av respektive kunds genomförandeplan sker med ett
bestämt intervall för att se till att planen följs.
 Skapa arbetssätt som säkerställer att det upprättas vårdplaner, rehabiliteringsoch habiliteringsplaner i samband med identifierade risker.
 Se över arbetssätt så att ordinationerna från både sjuksköterska och rehabteamet
är tillgängliga för den personal som ska utföra uppgiften.
Samverkan
 Säkerställa att verkställighetsmötena blir av och följs enligt rutin.
 Att göra ett omtag när det gäller Senior Alert och kompetensutveckling.
 Se över rutiner för informationsöverföring vid flytt så att det finns för både SOL
och LSS.
För fullständig rapport, hänvisas till dokumentet, Rapport VUF 2020. I detta dokument
framgår även analys och förbättringsförslag.
Evidensbaserade metoder
Beteendemässiga symtom vid demens, BPSD
BPSD förekommer någon gång under sjukdomsförloppet hos ca 90 % av alla personer med
kognitivsjukdom/demenssjukdom. Symtom kan exempelvis vara aggressivitet, oro, apati,
hallucinationer eller sömnstörningar. Tillstånden orsakar ett stort lidande för personer
med kognitivsjukdom/demenssjukdom men påverkar även anhöriga och vårdpersonal.
Att arbeta med BPSD – registret kan bidra till:







Öka livskvalitet för personer med demenssjukdom
Implementering av nationella riktlinjer
Personcentrerat förhållningsätt och ett gemensamt språk för personalen
Teamarbete och tydliga mål
Kvalitetssäkring genom ständiga uppföljningar
Tydliggöra vårdtyngden och bidra till verksamhetsutveckling

Resultat 2020
Samtliga demensboende och två vård- och omsorgsboende i Kristianstads kommun är
anslutna till BPSD registret. Därutöver är tre boende inom funktionsstöd anslutna.
Under 2020 registrerades 256 skattningar. Antal registreringar i BPSD – registret 2019
var 419 (inkl. privata utförare och intraprenad). Antalet registreringar i statistiken kan
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variera över tid då det finns möjlighet att registrera med datum bakåt i tid. Samt begära att
få sina uppgifter i registret borttagna. Antalet registreringar visar gjorda skattningar ej
antal personer som registrerats.
Analys
Socialstyrelsen förordar minst en BPSD – skattning per år och person samt vid behov.
Bidragande orsak till att skattningarna sjunkit drastiskt är sannolikt Covid-19 pandemin.
Men också svårigheter att samordna gemensam tid för teamet inför BPSD – skattning samt
tillgången på legitimerad personal.
Delaktighetsmodellen
Delaktighetsmodellens är en evidensbaserad metod för att stödja brukare till ökad
delaktighet. Modellen bygger på dialogsamtal sk delaktighetsslingor som förs i mindre
grupper, brukare för sig och personal för sig. Samtalen leds av Vägledare som inte är
personal till brukarna.
Under 2020 Delaktighetsmodellen har dessvärre inte kunnat användas då det pga.
pandemin har varit begränsad möjlighet att samlas i grupper och för personal från andra
enheter att besöka verksamheterna.
Case management (CM)
Case management (Vård- och stödsamordning) är en arbetsmetod för personer över 18 år
med ihållande, eller förväntade ihållande funktionsnedsättningar, till följd av psykisk
ohälsa. Det ska finnas behov av utökat stöd utifrån samordning, och personen ska kunna
ge uttryck för ett återhämtningsmål. Målet är att individen ska få den hjälp som krävs för
att fungera i samhället och leva så självständigt som möjligt med så lite professionell hjälp
som möjligt.
Resultat 2020
I slutet av 2020 hade 31 individer med stöd från omsorgsförvaltningen Case manager.
Analys
Stödet har resulterat i en förbättring vad det gäller livskvalitet och psykosocial funktion.
Tydligast märks skillnad inom följande områden:





Personlig hygien
Samtalskontakt
Boende
Hur nöjd man är med sin ekonomi

Som stöd för att få fram detta görs en mätning var fjärde månad som har tagits fram i
samarbete med CEPI (Centrum för evidensbaserade psykosociala insatser) i Lund.

Utredning av avvikelser
En avvikelse inom SoL/LSS innebär att det uppstått en intern brist/fel som drabbat
kunden. All personal inom vård och omsorg har skyldighet att rapportera dessa fel och
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brister inom verksamheten. Medborgare har rättighet att inkomma med synpunkter på
verksamheten, dels till kommunen/förvaltningen men även via inspektionen för vård och
omsorg (IVO).
Avvikelser
Arbetet med avvikelserapportering har under större delen av 2020 pågått i DF respons.
Systemet infördes i februari och förväntades underlätta arbetet både med den löpande
hanteringen av avvikelser men också för att på ett lättare sätt kunna se mönster och
samband som kan stödja förbättringsarbetet i verksamheten.
Under 2020 var 70 % av avvikelserna kopplade till lagrummen HSL och 20 % till SOL/LSS,
resterade ca 10 % har ej blivit lagrumsbedömda. Jämfört med 2019 har det skett en
ökning av antalet rapporterade avvikelser i alla verksamheterna. Detta innebär att
medvetenheten för rapporteringen har ökat vilket är en positiv utveckling. Utifrån hur
fördelningen av insatser kopplat till lagrum ser ut i verksamheterna finns det ett fortsatt
behov av att ytterligare lyfta kompetensen kring sociala avvikelser och att det är tydligt
vad syftet med hanteringen är.

Antal avvikelser per verksamhet
4000
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2000
1500
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0

3620
2747

764

Totalt

Hsl

416

SOL/LSS

20

540

Ej bedömda

10 % av avvikelserna saknar bedömning utifrån lagrum eller allvarlighetsgrad för kunden,
vilket troligen innebär att det inte har påbörjats någon utredning på dessa. Det finns ett
behov av ytterligare stöd kring arbetet med avvikelser och analyser för både chefer och
legitimerad personal. Dessutom behöver samarbetet tydliggöras mellan chefer och
legitimerad personal så att arbetet med bedömningar och utredningar görs tillsammans,
för att avvikelserna ska kunna hanteras löpande.
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Typ av händelse

Typ av händelse SOL/LSS

Fall
Bemötande/Värdeg…
Personlig vård
Trygghet
Hot och våld
Tillsyn
Läkemedelshändelse
Hemliv (t.ex. städ,…
Information,…
Miljö, utrustning…
Dokumentation
Arbete/Sysselsättning
Handläggning och…
Utebliven vårdåtgärd
Övrigt - annan…
Hjälpmedel
Sociala aktiviteter
Organisation
Begränsning/tvångs…
Ekonomi
Sekretess/tystnadsp…
Signering av…
Avgifter,…
Självskadebeteende
Övergrepp
Rehabilitering/habil…

450 415
400
350
300
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150
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100
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3 3 2 1
50
0

Fall är främst förekommande typ av händelse, ett flertal av dessa ska registreras som HSL
då det endast är fall som sker i ordinärt boende av kund som inte har hälso- och
sjukvårdsinsatser som ska rapporteras som SOL/LSS. Detta gäller även
läkemedelsavvikelser där det ligger ett antal som är bedömda på fel lagrum.
Inom Funktionsstöd är en stor del av avvikelserna kopplade till brister i bemötande och
hot och våld. Personalen möter kunder med olika funktionsvariationer där kunskaper om
förhållningssätt och metoder krävs för att möta kunden utifrån rätt förutsättningar.
Funktionsstöd har under året arbetat med LSS värdegrund och kompetensutveckling inom
de sju principerna och utbildat internutbildare inom tydliggörande pedagogik och
lågaffektivt bemötande som i sin tur ska kompetensutveckla personalen inom dessa
områden.
Inom vård och omsorgsboende är trygghet, bemötande, miljö och utrustning de vanligaste
avvikelserna. Avvikelserna kring trygghet och miljö och utrustning är oftast kopplade till
felaktig hantering av larm och sänggrindar. Händelser kopplat till brister i bemötande har
handlat om att kund lämnats utan uppsikt, personal inte svarat på larm, stängt av larm
eller ett ovänligt bemötande mot kund. Åtgärder man behöver arbeta med är utbildning av
skyddsåtgärder, bemötande, värdegrund/värdighetsgarantier och orsaksanalyser i
avvikelsehanteringen.
Inom hemtjänsten är personlig vård, tillsyn och bemötande. De åtgärder som har planerats
i samband med utredningarna har främst handlat om att kontakta
arbetsterapeut/fysioterapeut eller gruppsamtal med arbetsgruppen. Det är få utredningar
som är besvarade om huruvida åtgärderna har gett önskat resultat eller ej, vilket gör att
det är svårt att utläsa om man arbetar med rätt åtgärder. Det planeras att införa
läkemedelsautomater i hemtjänst. På vård- och omsorgsboende finns önskemål om att
införa digital signering av HSL-insatser. Det finns även behov av att arbete med
bemötande/värdegrund/värdighetsgarantier inom hemtjänsten.
Det har rapporterats åtta avvikelser som har handlat om tvångs- och
begränsningsåtgärder. Tvångs- och begränsningsåtgärder är inte tillåtna inom vård och
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omsorgsarbetet och handlar oftast om okunskap och avsaknad av metoder för personalen.
MAR och SAS har informerat om den nya rutinen för skyddsåtgärder på ledningsgrupper i
de olika verksamheterna. Denna behöver även lyftas på arbetsplatsträffar så att den blir
känd för omvårdnadspersonalen. Att arbeta med metoder som till exempel lågaffektivt
bemötande kan vara ett stöd till personalen i hur de ska möta kunder med ett utmanande
sätt, för att förebygga situationer där det används fasthållning och inlåsning. Inom
funktionsstöd är lågaffektivt bemötande en metod man använder och den kan även
användas i äldreomsorgen.
Orsak

Orsak
Brist i samverkan/rapportering

56

Brist i information internt

57

Otillräckliga kunskaper

57

Den enskilde överskattar sin fysiska…

154

Omgivningsfaktor

167

Ej följt gällande rutin

311

Övrigt

377
0

50

100 150 200 250 300 350 400

Antal

I analyserna som gjorts under året framgår att övrigt är den mest valda orsaken, vilket
försvårar analysarbetet. Eftersom undertext för vad övrigt står för och ytterligare
beskrivning av orsak ofta saknas, riskerar verksamheterna vidta åtgärder som inte är
direkt kopplade till bakomliggande orsaker till händelserna. Att gräva djupare i vad
orsaken faktiskt beror på måste undersökas vidare för att kunna vidta rätt åtgärder.
Exempelvis kan ej följt gällande rutin stå för mer än att enskild medarbetare inte känner
till rutiner, vi behöver lyfta blicken och se på organisationen istället för på personen. Kan
orsaken vara en otydlig struktur i arbetet, att resurserna är för få eller att det finns en
kunskapsbrist?
De åtgärder som väljs är de som görs i samband med händelsen, där samtal (enskilda och
grupp) och annan åtgärd är de främst valda. Annan åtgärd går inte att följa upp eftersom
det inte finns någon undertext på det valet i systemet, vilket behöver ses över. I endast
12% av utredningarna inom SOL/LSS finns planerade åtgärder registrerade, dessa är
kopplade till en åtgärdsansvarig person (enhetschef eller verksamhetschef) som ska följa
upp att åtgärderna har genomförts vid ett förutbestämt datum. De vanligaste planerade
åtgärderna är grupp- och enskilda samtal, förtydliga/ändra/skapa ny rutin följt av
utbildning. Vid frågan om åtgärden har gett önskat resultat är 5 % utvärderade med
helt/delvis/inte alls, vilket innebär att det inte går att utläsa om åtgärderna är de rätta.
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Analysarbetet

Kvartalsanalyser 2020
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Tabellen visar att < 45 % av cheferna gör kvartalsanalyserna, vilket konstaterar att ett
fortsatt arbete behövs för att skapa en helhetssyn på avvikelsehanteringen. Uppföljningen
har en stor relevans för att se att de åtgärder som planeras i verksamheterna faktiskt leder
till förändringar och att händelserna inte upprepas. Genom att följa upp och se mönster
och trender blir det tydligt vilket utvecklingsarbete som krävs i respektive verksamhet
men även förvaltningsövergripande.
Förbättringsåtgärder
Frukostträffar har anordnats under året som en åtgärd kring det nya avvikelsesystemet
för att stödja enhetscheferna i arbetet med avvikelser och analyser. Frukostträffarnas syfte
har bland annat varit att diskutera syftet med avvikelser, hur man utreder och analyserar
samt den vinst som finns med att arbeta aktivt med området.
Utbildning i avvikelser/lex Sarah för chefer och omvårdnadspersonal upphandlades under
hösten och finns i utbildningsportalen. Planen är att all personal ska gå den under 2021.
Coronapandemin och avvikelser
Det har rapporterats färre avvikelser i april, november och december än övriga månader.
En anledning kan vara effekterna av Corona pandemin, där påverkan i verksamheterna var
större under våren och i slutet av året och att fokus då inte legat på avvikelsehanteringen.
I avvikelsesystemet har det inte funnits något val om Corona pandemins påverkan av
insatser. I spåren av pandemin skulle man kunna ana att en högre andel Utebliven
vårdåtgärd skulle vara rapporterade än de 5 % som finns under SOL/LSS, med anledning
av bland annat besöksförbuden, krav på isolering vid bland annat inflyttning och
smittspårning.
Lex Sarah
För redovisning av lex Sarah hänvisas till bilaga 2.
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Klagomål och synpunkter
Den som driver verksamhet inom SoL/LSS ka enligt SOSFS 2011:9 5 kap 3§ ta emot och
utreda klagomål och synpunkter på verksamhetens kvalitet från:







Brukare och deras närstående
Personal
Vårdgivare
De som driver socialtjänst och LSS verksamhet
Myndigheter
Föreningar, organisationer och intressenter

Utredningen ska visa om det förekommer avvikelser mot de krav och mål som
verksamheten har enligt lagar och föreskrifter.
Klagomål och synpunkter ska också sammanställas och analyseras för att kunna se
mönster och trender som indikerar på brister i verksamheten.
Resultat 2020
Inkomna synpunkter de senaste åren har ökat. Siffrorna som redovisas avser samtliga
områden och inom egen regi.
From februari månad rapporteras inkomna synpunkter via ett nytt systemstöd, Artvise.
Medborgarcenter är kommunens väg in för administration av synpunkter. Under året har
systemet utvecklats och justerats vilket innebär att det är vissa svårigheter att göra
analyser på verksamhetsnivå på helår. Varje verksamhet har dock fått underlag för egen
analys per kvartal.
Merparten av inkomna synpunkter har handlat om coronapandemin såsom frågor kring
besöksförbud, personalkontinuitet. Andra inkomna synpunkter som kan nämnas är
avseende myndighetsutövning kring specifika fall samt upphandling av privata vård- och
omsorgsboende. Förvaltningen har även tagit emot beröm framförallt riktat till
hemgångsstödet.
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I Socialstyrelsens undersökning ”Vad tycker äldre om äldreomsorgen?” får kunderna
frågan: ”Vet vart man vänder sig med synpunkter och klagomål”. Resultatet redovisas
nedan. Det visar sig att kunderna inte är så väl förtrogna om vilka kontaktvägar som finns
för att framföra sina synpunkter.

Vet vart man vänder sig med synpunkter och
klagomål
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Vård- & Omorgsboende

Analys
Ärenden kring klagomål och synpunkter tas i dag omhand och besvaras av aktuell enhet.
Det systematiska förbättringsarbetet kring dessa ärenden är känt men behöver förfinas
och tydliggöras ytterligare för att klargöra syftet med analyserna.
Förvaltningen har ett fåtal synpunkter och klagomål i förhållande till förvaltningens
storlek och omfattning.
Trenden från brukarenkäten är detsamma från år till år gällande kännedom om var man
som kund vänder sig för att lämna sina synpunkter såsom förslag, beröm eller klagomål.
Ökningen av antalet inkomna synpunktsärenden kan i huvudsak bero på två anledningar:
1) Ett turbulent år med Coronapandemin som skapat en oro för förvaltningens
kunder.
2) Tydligare arbetsgång hos Medborgarcenter vad som är ett medborgarärende och
vad som är en synpunkt.

Personalens medverkan i kvalitetsarbetet
Verksamheterna inom SoL/LSS ska enligt SOSFS 2011:9 6 kap 1§ säkerställa att personal
arbetar i enlighet med processerna och rutinerna som ingår i ledningssystemet.
Engagerade medarbetare närmast kund är den viktigaste resursen i kvalitetsarbetet.
Utbildning och kunskap är ett sätt att höja kvaliteten inom förvaltningen.
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Kundens kontaktman är en viktig person för kunden och ska skapa möjligheter att
organisera arbetet så att kunden får en individuell omsorg och upplever trygghet.
Kontaktmannen ser till kundens hela livssituation.
Resultat 2020
Representation från samtliga verksamheter har funnits med i kvalitetsråd och
processgrupper.
Under 2020 påbörjade några medarbetare utbildning till specialistundersköterska inom
områdena psykiatri, demenssjukdomar samt äldres hälsa och ohälsa.
Kristianstads kommun införde en ny utbildningsportal där varje förvaltning lägger upp
sina utbildningar, fysiska såväl som digitala. Exempel på utbildningar som personalen
erbjudits under året är webbutbildningar kring Covid-19, basal vårdhygien, SBAR, lex
Sarah och social dokumentation.
En gemensam grund för kvalitetsarbetet är enheternas arbete med verksamhetsplan och
handlingsplan där delaktigheten och genomförandet med samtliga medarbetare är
nödvändig. Olika ombudsroller bidrar på olika sätt i utvecklingen av kvalitet på enheten
till exempel inom social dokumentation, IBIC, sociala aktiviteter, verkställighetsmöten och
utvecklat kontaktmannaskap.

Dokumentation
Enligt SOSFS 2011:9 7 kap 1§ ska arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla
och säkra verksamhetens kvalitet dokumenteras.
Resultat 2020
Processer och rutiner är dokumenterade men kräver ständigt utvecklingsarbete.
Anpassade mallar och checklistor finns för att säkra processerna och är kopplade till
rutinerna.
Kvalitetsberättelsen är en del av kvalitetsarbetet för att årligen dokumentera och
säkerställa och utveckla kvalitetsarbetet i verksamheterna.
I delårsbokslut och bokslut dokumenteras verksamheternas kvalitetsarbete utifrån vilka
aktiveter och riskanalyser som genomförts under året samt personalens delaktighet.
Verksamhetsplaner med handlingsplaner finns på samtliga organisatoriska nivåer och
visar vad som ska göras och stödjer de mål och indikatorer som angetts i styrkortet.
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Övrigt
Revision av hemtjänsten
På uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer i Kristianstads kommun
genomfördes under våren 2020 en granskning av hemtjänstens kvalitet. Syftet med
granskningen var att bedöma om omsorgsnämnden säkerställer en ändamålsenlig
verksamhet genom en tillräcklig styrning, ledning och uppföljning.
Följande områden kopplat till ändamålsenlighet granskades:




Styrning
Uppföljning
Åtgärder

Efter genomförd granskning rekommenderade revisionen följande:





Säkerställa att ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
enligt socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9)
upprättas i alla delar.
Säkerställa att orsakerna till verksamheternas kvalitetsresultat utvärderas
löpande.
Pröva hur det kan tydliggöras hur nämnden prioriterar mellan
förvaltningens förbättringsförslag avseende hemtjänstens
kvalitet.

Analys
Revisionen visade på att det förbättringsarbete som förvaltningen påbörjat är prioriterat
och väsentligt för kvaliten mot kund.

Förbättringsområde för 2021 års kvalitetsarbete









Införandet av nytt systemstöd för kvalitetsledningssystem för processer och
rutiner för att stödja arbetet kring kunden.
Arbeta systematiskt med inkomna avvikelser på enhetsnivå.
Arbeta systematiskt med IBIC-modellen och tillhörande dokumentation enligt ICF
inom respektive verksamhet.
Förbättringsarbete kring kunden/patientens dokumentation/journal i form av
kompetensutveckling och handledning.
Fortsatt utveckling inom digitalisering för att uppnå fortsatt och ökad
självständighet och trygghet för kunden samt ökad effektivitet för verksamheten.
Översyn av samverkansformer för enhetschefer och legitimerad personal för att ge
förutsättningar att göra riskanalyser med hjälp av evidensbaserade metoderna.
Arbeta utifrån en framtagen uppföljningsmodell för att skapa tydlig och gemensam
bild om vad som ska redovisas och följas upp på förvaltningen, vilket leder till ett
systematiskt kvalitetsarbete.
Tillvarata kunskaper utifrån erfarenheter av Covid-19 och pandemin.
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Bilaga 1 – Brukarundersökning Funktionsstöd
Resultat från grupp- och servicebostad socialpsykiatrin
svarsfrekvens 51 %

Fråga

Ja

Ibland

Nej

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

69%

24%

9%

Får du den hjälp du vill ha av boendepersonalen?

54%

31%

15%

Bryr sig boendepersonalen om dig?

69%

27%

4%

Får du vara med och bestämma på boenderåden?

43%

23%

34%

Bestämmer du själv var du vill äta din mat?

78%

11%

11%

Får du det stöd du behöver vid matlagning?

56%

17%

27%

Alla

Några

Inga

Pratar personalen hemma med dig så att du förstår vad
de menar?
Förstår personalen hemma vad du säger?

44%

47%

9%

60%

36%

4%

Känner du dig trygg med boendepersonalen?

53%

33%

13%

Aldrig

Ibland

Ofta

Är du rädd för något hemma?

50%

29%

11%

Vet du vem du ska prata med om något är dåligt med
stödet från boendepersonalen?
Trivs du med boendepersonalen?

62%

38%

66%

27%

7%

Ja

Delvis

Nej

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

61%

17%

22%

Vet du vad det står i din genomförandeplan?

44%

24%

31%
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Resultat från Servicebostad LSS
svarsfrekvens 49%

Fråga

Ja

Ibland

Trivs du i din lägenhet

91%

9%

Får du den hjälp du vill ha av boendepersonalen?

85%

15%

Är du rädd för något i din lägenhet?

21%

27%

52%

Kan du få hjälp av personalen på natten?

79%

6%

15%

Vet du vilken personal som ska komma till dig?

72%

16%

12%

Förstår personalen hemma vad du säger?

79%

18%

3%

Får du vara med och bestämma på boenderåden?

85%

6%

9%

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

85%

9%

6%

Har du något att göra när du ledig?

85%

6%

9%

Får du det stöd du behöver vid matlagning?

79%

9%

12%

Alla

Några

Inga

79%

21%

Aldrig

Ibland

Alltid

Känner du dig trygg på basen?

15%

12%

73%

Känner du dig trygg när du går till basen?

9%

28%

63%

Ja

Vet inte

Nej

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

79%

18%

3%

Vet du som står i din genomförandeplan?

67%

Pratar personalen hemma med dig så att du förstår vad
de menar?

Nej

33%

Sida 24 av 29

Bilaga 2 - Lex Sarah 2020
32 avvikelser (2019= 35 st) har bedömts som aktuella för utredning i lex Sarah-gruppen.
Denna sammanställning och analys baseras enbart på de händelser som utretts via
förvaltningens lex Sarahgrupp då övriga avvikelser inkluderas i sammanställning/analys
för övriga SOL/LSS avvikelser.
Fördelat på verksamhetsområde
Det har skett en ökning inom vård- och omsorgsboende från föregående år och en
minskning inom både funktionsstöd och ordinärt boende. Ökningen beror bland annat på
att avvikelserna inom SOL/LSS har ökat med det dubbla från föregående år och det finns
en tro i verksamheten om att ökningen möjligen kan bero på en större kunskap och
benägenhet till att rapportera nu än tidigare.

Antal per verksamhet (summa 32)
18
16

16

14
12
9

10
8

6

6
4
1

2
0
Vobo

FS

HTJ

Kobo

Typ av missförhållande
Brister i utförande av insatser är den vanligaste typ av händelse (även 2019) följd av
brister i bemötande och i rättssäkerhet som har ökat i jämförelse med förra året. En och
samma utredning kan innehålla olika typer vilket också kan göra det svårt att jämföra på
ett rättvist sätt.
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Typ av missförhållande (summa 32 st)
14
12

12
10

9

9

8
6
4
2

1

2

0
Brist i
bemötande

Brist i
Brist i utförande
rättssäkerhet
av insatser

Ekonomiska
övergrepp

Fysiska
övergrepp

Fördelat på kön
Det är en jämn fördelning mellan könen, medan händelserna har ökat på grupp av kunder
(2 st 2019)

Händelser fördelat på kön
8

13

11

Kvinna

Man

Grupp/annat/ej angivet

Anmälan till inspektionen för vård och omsorg (IVO)
Fem av händelserna (2019 =3 st) har bedömts som allvarliga och har därför skickats till
inspektionen för vård och omsorg (IVO). Fyra utredningar har kommit tillbaka med beslut
från IVO med påtalande om nämndens behov av;
• Att säkerställa personalens kompetens avseende det systematiska kvalitetsarbetet
och rapporteringsskyldighet.
• Att bemanningen ska anpassa efter de enskildas behov.
• Att se över åtgärder i ärendet där stress och en pressad situation framkom som
bakomliggande orsak.
Den femte händelsen har IVO ännu inte besvarat.
Lex Sarahgruppen
Under 2019 implementerades en ny rutin kring arbetet med avvikelser i lex Sarah
gruppen. Den nya organisationen som fastställdes med ett bestämt antal utredare från
varje verksamhetsområde och en tydlig struktur har gjort att det finns objektiva resurser
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att tillgå vid utredning av de händelser som rapporterats. En av anledningarna till den nya
organisationen var att korta ner handläggningstiden, på grund av pandemin har
enhetscheferna i lex Sarahgruppen fått prioritera sin enhet före utredningsarbetet och
tiden har i vissa fall varit längre än de rekommenderade 8 veckorna. Det som framkommit
av deltagarna i gruppen är att de känner att de utvecklats under året, främst genom
dialogen med varandra och i samarbetet med enhetschefer i de olika utredningarna.
Genom att i första hand utreda händelser i andra verksamheter än sin egen har de fått en
ökad kunskap och en helhetssyn på förvaltningens verksamheter.
Övrig analys
Liksom de tidigare åren har det utretts händelser där tvångs- och begränsningsåtgärder
har använts. Under 2020 har åtta händelser rapporterats inom funktionsstöd och vårdoch omsorgsboende. Arbetet med att informera om rutinen för skyddsåtgärder har skett
på främst chefsnivå under 2020 och bör spridas till omvårdnadspersonalen under 2021.
Ett flertal händelser som handlar om brister i bemötande, användande av tvångs- och
begränsningsåtgärder och att personal sovit under arbetstid har skett vid ensamarbete
och vid nattarbete, i flera fall har det inte rapporterats till enhetschef förrän flera veckor
efter att händelserna inträffat. Bemötande, värdegrund och värdighetsgarantierna
behöver vara en stående punkt på arbetsplatsträffar och arbetet med att öppna upp för ett
tillåtande klimat i arbetsgrupper är en förutsättning för att förebygga ett mindre
professionellt agerande. Ett fortsatt arbete med att öka kunskaperna om skyldigheten att
rapportera brister och att det ska ske i direkt anslutning till händelsen är av vikt.
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Bilaga 3 – Förbättringshjulet

Figur 1: Bilden visar grunden i uppbygganden av ledningssystemet samt det systematiska
förbättringsarbetet. De inre pilarna visar på fasernas tidsordning och att kvalitetsarbetet
alltid pågår De långa pilarna visar på att underlag till att utveckla och förbättra
verksamhetens processer och rutiner kan komma fram direkt under varje fas (planering,
genomförande och utvärdering). Eftersom kvaliteten ständigt ska utvecklas och säkras blir
ett ledningssystem aldrig färdigt.
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För mer information
Kristianstads kommun
Katrin Nilsson
Tel: 044-132748
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