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2009-06-10 43/09-770

Margareta Åkerlund
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
0928-17281, 070-88 98 502

Antagen av socialnämnden 2009-06-10, § 59

Älvsbyns kommuns ledningssystem för kvalitet och säkerhet i hälso- och
sjukvården

Bakgrund
Detta ledningssystem för kvalitet och säkerhet i hälso- och sjukvården grundar sig på 19 § i
Hälso- och sjukvårdslagen och 3 kap. 3 § i Socialtjänstlagen som säger att vårdgivaren
(kommunen) är skyldig att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i sin
verksamhet.
Ledningssystemet har sin utgångspunkt i SOSFS 2006:11 och 2005:3.
För att omsorgen om äldre och funktionshindrade ska kunna utformas utifrån en helhetsyn på
individens samlade behov av service, vård och omsorg samt tillgodose den enskildes sociala,
fysiska, medicinska, psykiska och existensiella behov är det viktigt att en gemensam syn på
kvalitetssäkrings- och utvecklingsarbete kommer till stånd inom socialtjänstens och hälso-
och sjukvårdens verksamhetsområden.

Syfte
Kvalitets- och säkerhetsarbetet i Älvsbyns kommun ska ske utifrån ett systematiskt och
fortlöpande arbete och ska syfta till att styra verksamheten mot uppställda kvalitetsmål samt
förebygga vårdskador.
Systemet skall omfatta planering, utförande, uppföljning och utveckling av kvaliteten i
verksamheten. Samtliga anställda skall medverka i kvalitets- och säkerhetsarbetet. Kvalitet är
alla egenskaper hos hälso- och sjukvården som ger den förmågan att tillfredställa uttalade och
underförstådda behov.

Kvalitetssystemet
Skall säkerställa att:
•  kvalitet och säkerhet i vårdtagarens vård och omhändertagande tillgodoses
•  vårdtagaren och dennes närstående visas omtanke och respekt
• vårdtagaren och dennes närstående informeras och görs delaktiga i vården
•  förslag och klagomål från vårdtagare och närstående tas omhand och beaktas

Ska innehålla rutiner för:
•  samverkan och samarbete
•  metoder för diagnostik, vård och omhändertagande
•  kompetens
•  försörjning och teknik
•  riskanalys och avvikelsehantering
•  egenkontroll, uppföljning och erfarenhetsåterföring
•  dokumentation och spårbarhet
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samt ska:
•  vara anpassat till verksamhetens inriktning och omfattning
•  omfatta mätbara mål och dokumenterade rutiner för hur kvaliteten i verksamheten styrs och
säkras mot målen
•  säkerställa effektiv användning av tillgängliga resurser
•  säkerställa att det finns organisation och dokumenterade rutiner för effektiv
kvalitetsgranskning

En god kvalitet kännetecknas av:
•  utbildad och kompetent personal
•  kontinuitet av personal
•  ett gott bemötande
•  trygghet för vårdtagare
•  lättillgänglighet
•  goda kontakter mellan vårdtagare och personal
•  respekt för individens självbestämmande och integritet
•  förankring i organisationen
•  dokumenterade kvalitetsmål

Regler för kvalitetsarbetet finns i lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd
•  Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
•  Lag (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område
•  Förordning (1998:1513) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område
•  Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2006:11 (S) om ledningssystem för
kvalitet i verksamhet, och 2005:3 (S) om kvalitetssystem inom omsorgerna om äldre och
funktionshindrade
•  Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1997:8) om verksamhetschef inom hälso- och
sjukvård
•  Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1997:10) om medicinskt ansvarig sjuksköterska i
kommunens hälso- och sjukvård. Organisatorisk struktur för kvalitetsarbete
•  Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:12) om ledningssystem för kvalitet och
patientsäkerhet i hälso- och sjukvården

Kommunens/socialnämndens ansvar:
Kommunen är skyldig att tillhandahålla särskilda boenden för äldre- och funktionshindrade.
Verksamheten skall bygga på respekt för människors självbestämmande och integritet. I dessa
bostäder är kommunen också skyldig att tillhandahålla en god hälso- och sjukvård upp till
sjuksköterskenivå.
För de särskilda boendena gäller denna kvalitetsplan i sin helhet och omsorgen om
funktionshindrade verksamheter gäller den i tillämpliga delar.
Ledningens ansvar och synliga engagemang har en avgörande betydelse för verksamhetens
kvalitet. Medarbetarna ska engageras och kompetensutvecklingen stimuleras. Ansvaret för
samarbete och samverkan kring vård och omhändertagande av vårdtagaren ska klargöras
mellan personal inom enheten, mellan funktioner och gentemot andra enheter, nivåer och
ansvarsområden. Personalen bör ha kunskap om andra yrkeskategoriers kompetens.
Socialnämnden har även hälso- och sjukvårdsansvaret för dagverksamhet som omfattas av
socialtjänstlagen (SoL)
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Socialnämndens ansvar:
Socialnämnden ska fastställa övergripande mål för kvalitets- och säkerhetsarbetet samt
fortlöpande ompröva dess mål. Dessutom ge direktiv och säkerställa att varje verksamhet
fortlöpande bedriver ändamålsenligt kvalitets- och säkerhetsarbete samt ange resurser, rutiner
och metoder för dessa.

Verksamhetschef (SOSFS 1997:8)
Enligt bestämmelse i Hälso- och sjukvårdslagen §29, skall det för verksamheten finns en
verksamhetschef.
Ansvaret avser:
Att inom befintliga resurser ta fram och fastställa rutiner för hur kvalitets- och
säkerhetsarbetet fortlöpande skall bedrivas för att kunna styra, vägleda, följa upp, utveckla
och dokumentera kvaliteten i verksamheten. Bestämmelserna ställer också krav på att
ledningen av hälso- och sjukvårdsverksamheten organiseras så att den tillgodoser hög
vårdtagarsäkerhet, god kvalitet av vården och främjar kostnadseffektivitet.
Verksamhetschefen ansvarar också för att MAS, kan utföra sina uppdrag och även för att
utvärderingar av verksamheten görs, analyseras och dokumenteras så att åtgärder kan vidtas
för att förbättra vården. Resultatet ska återföras till personalen. Verksamhetschefen ansvarar
för att vårdkedjan inom och mellan enheter och funktioner fungerar.
I Älvsbyns kommun är socialchef också verksamhetschef.

MAS (Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska) enligt 24§ i Hälso- och
sjukvårdslagen
Ansvaret avser:
•  Att det finns rutiner för att kontakt tas med läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal
när vårdtagarens tillstånd fordrar det
•  Att beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med säkerhet för vårdtagare
•  Att anmälan görs till den nämnd, som har ledningen för hälso- och sjukvårdsverksamheten
om en vårdtagare i samband med vård eller behandling drabbas av eller utsatts för risk att
drabbas av allvarlig skada eller sjukdom

Enligt 2 kap 5§, om yrkesverksamhet på Hälso- och sjukvårdens område ska MAS även
ansvara för:
•  Att vårdtagare får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet inom
kommunens ansvarsområde
•  Att journaler för i den omfattning som föreskrivs i patientdatalagen (SFS 2008:335)
•  Att rutinerna för läkemedelshanteringen är ändamålsenliga och väl fungerande
•  Att vårdtagare får den hälso- och sjukvård som läkare ordinerat

Hälso- och sjukvårdpersonalen skall fortlöpande medverka i kvalitets- och säkerhetsarbetet
genom att:
•  Delta i framtagandet av rutiner och metoder samt arbeta i enlighet med dessa
•  Delta i upprättande av vårdplanering
•  Delta i uppföljning av mål och resultat
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Områdeschef
Ansvaret avser:
•  Leda och fördela arbetet så att kvalitetsmålen nås
•  I samband med vårdtagarens inflyttning till boendet upprätta genomförandeplan, social
dokumentation tillsammans med vårdtagare, anhöriga, sjuksköterska, omvårdnadspersonal,
sjukgymnast och arbetsterapeut
•  Ansvara för att fattade biståndsbeslut verkställs
•  Ansvara för att socialnämndens mål är kända och anpassade till den egna verksamheten

Övergripande verksamhetsmål enligt 1-2e§ HSL
Äldreomsorgen och omsorgen om funktionshindrade i Älvsbyns kommun skall sörja för att
omvårdnad och service är av god kvalitet och
•  ges till personer som har behov av trygghet, stöd och service för att klara sin dagliga
tillvaro
•  utgår från varje persons individuella behov, i samverkan med den som behöver hjälpen
•  bedriva hälso- och sjukvård så att den uppfyller kraven på en god och säker vård
•  kvaliteten i vården och omsorgen ska fortlöpande utvecklas
•  det ska finnas personal, lokaler och den utrustning som behövs för att god och säker vård
ska kunna ges
•  inköp av produkter och tjänster ska ske från godkända leverantörer
•  hälso- och sjukvården ska arbeta för att förebygga ohälsa
•  utvärdering och uppföljning av mål och kvalitetssystem ska göras fortlöpande
•  introduktion och handledning till nyanställd/vikarierande personal ska ges
•  utgå från mål som socialnämnden beslutat

Läkarmedverkan
•  Samverkansavtal som reglerar läkarmedverkan i äldreomsorgens särskilda boenden
      Ansvar: Verksamhetschef för hälso- och sjukvård
•  Samtliga vårdtagare i särskilt boende ska ha tillgång till läkare kontinuerligt. Hembesök vid
behov.                                 Ansvar: SSK, PAL
•  Läkemedelsgenomgång minst en gång per år, hos alla som bor i särskilt boende

Ansvar: SSK, PAL

Sjuksköterskeinsatser
•  I särskilt boende och inom omsorgen om funktionshindrade ska sjuksköterska finnas
tillgänglig dygnet runt Ansvar: Verksamhetschef för hälso- och sjukvård
•  Om sjuksköterska bedömt akut behov av insatser så ska hjälp ges snarast

Ansvar: Tjänstgörande SSK
•  Sjuksköterska ska arbeta förebyggande utifrån vårdtagarens individuella behov vilka
beskrivs i vårdplan Ansvar: SSK

•  Vårdtagaren ska informeras och göras delaktig i den vård och behandling som ges. I samråd
med vårdtagaren gäller även detta anhörig eller närstående.

Ansvar: SSK

Förklaringar:
SSK: sjuksköterska
PAL:  patientansvarig läkare
MAS: medicinskt ansvarig sjuksköterska
ADL: aktivt dagligt liv
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Vardagsrehabilitering
Ett jag- stödjande förhållningssätt och ett vardagsrehabiliterande arbetssätt där personen
känner sig värdefull.
Ett arbetssätt där rehabilitering/habilitering sker i vardagen, och personalen målinriktat och
pedagogiskt tar tillvara personens egna resurser, behov och möjligheter som ger hjälp till
självhjälp. Där träning och aktivitet vävs in i vardagens små och stora sysslor.

Rehabilitering
•  I samband med vårdtagarens inflyttning till särskilt boende ska sjukgymnast och
arbetsterapeut informeras

Ansvar: Områdeschef för boendet
•  I samband med inflyttning och vid vårdplaneringar ska funktions- och aktivitetsnivå
bedömas av sjukgymnast och arbetsterapeut

Ansvar: Sjukgymnast och arbetsterapeut
•  Stöd till vårdpersonal att ge vardagsrehabilitering, genom utbildning och handledning

Ansvar: Sjukgymnast och arbetsterapeut
•  Minska falltillbud på kommunens särskilda boenden och inom omsorgen om
funktionshindrade genom fallförebyggande åtgärder och fallriskbedömning

Ansvar: Sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut i samråd
med    kontaktperson

Medicintekniska produkter/tekniska hjälpmedel
•  Hjälpmedel som används och förskrivs ska vara säkra och godkända utifrån de föreskrifter
och rutiner som finns Ansvar: Sjukgymnast, arbetsterapeut och områdeschef för boendet
•  Behov av hjälpmedel bedöms och förskrivs individuellt. Uppföljning och
     utvärdering genomförs regelbundet.

Ansvar: Sjukgymnast, arbetsterapeut och SSK
•  Utrustning i särskilt boende, ska vara säkra och godkända utifrån föreskrifter
     och rutiner Ansvar: områdeschef
•  Vid inköp av produkter ska det vara säkra produktval, säker teknisk användning

Ansvar: MAS, sjukgymnast, arbetsterapeut och områdeschef

Aktivering
•  En meningsfull dag ska erbjudas i särskilt boende som utgår ifrån personens förmåga och
egna önskemål Ansvar: områdeschef och  kontaktperson

Omvårdnad
Allmän omvårdnad/vardagsrehabilitering är oberoende av sjukdom och medicinsk
behandling och ska ges av all vårdpersonal
•  ADL, aktiviteter i det dagliga livet. Vårdtagaren ska stimuleras att använda sin förmåga att
klara sig själv så långt det är möjligt
•  Individuella vårdplaner/genomförandeplaner upprättas vid inflyttning (inom3 veckor) och
ska innehålla såväl allmän som specifik omvårdnad där så krävs. Uppföljning vid behov eller
minst en gång per år. Ansvar: Områdeschef, kontaktperson, SSK, sjukgymnast och

arbetsterapeut
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••••  Specifik omvårdnad/rehabilitering är relaterad till och kräver kunskap inte bara om
människans normala funktioner, utan också om den aktuella sjukdomen och dess behandling
samt konsekvenserna för vårdtagarens dagliga liv. Ska ske efter ordination av legitimerad
personal eller personal med speciell kompetens
•  ADL bör bibehållas och försämringar ska fördröjas i den mån det är möjligt utifrån
individens situation, genom ett vardagsrehabiliterande arbetssätt. Detta följs upp regelbundet
vid vårdplanering.
•  Regelbunden bedömning, ordination, behandling, träning och uppföljning av olika
omvårdnads- och rehabiliteringsproblem som kan uppstå, dokumenteras i
omvårdnadsjournalen. Ansvar: SSK, sjukgymnast och arbetsterapeut

Hud och sår
•  Alla typer av sår ska aktivt förhindras att uppstå
•  Utarbetade riktlinjer ska följas gällande hud och sår samt behandling

Ansvar: Sjuksköterska, omvårdnadspersonal i samarbete med
sjukgymnast och arbetsterapeut

Kontrakturer
•  Kontrakturprofylax ska göras då risk föreligger
•  Kontrakturbehandling ska ges efter ordination till de vårdtagare med redan uppkomna
kontrakturer Ansvar: Områdeschef tillsammans med kontaktperson, SSK,

sjukgymnast och arbetsterapeut

Sömnproblem, oro, ångest
•  Vårdtagaren ska ha möjlighet att sova, följa sin dygnsrytm och vakna utvilad

Ansvar: Sjuksköterska, områdeschef och kontaktperson
•  Vårdtagaren ska få hjälp att hantera oro och ångest

Ansvar: SSK, områdeschef och kontaktperson
•  Orsaken till ev. problem ska kartläggas och dokumenteras

Ansvar: SSK och kontaktperson
•  Åtgärder som vidtas ska regelbundet utvärderas och dokumenteras

Ansvar: SSK och kontaktperson

Smärta
•  Vårdtagaren bör i möjligaste mån inte uppleva smärta
•  Smärtbehandling ska vara individuellt anpassad samt ordineras och fortlöpande utvärderas
för att optimal effekt ska uppnås
•  Tillgång och samarbete med personal som har specialistkompetens inom området

Ansvar: PAL, SSK, kontaktperson, sjukgymnast
              och arbetsterapeut
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Inkontinens
•  Vårdtagaren ska stimuleras att upprätthålla sin kontinens och möjlighet till
       toalettbesök ska finnas dygnet runt

Ansvar: Områdeschef, SSK och kontaktperson
•  Toalettbesök ska inte ersättas med inkontinenshjälpmedel

Ansvar: Områdeschef, SSK och kontaktperson

•  Orsak till inkontinens ska utredas, behandlas och förskrivning ska göras individuellt
Ansvar: PAL och SSK

•   Vid behov av urinkateter ska behovet regelbundet utvärderas och prövas.
Läkarordination.

Ansvar: PAL och SSK
•  Fastställda riktlinjer framtagna av Medicinskt ansvariga sjuksköterskor i Norrbotten ska
följas Ansvar: SSK och omvårdnadspersonal
•  Förstoppning ska förebyggas och behandlas

Ansvar: SSK och omvårdnadspersonal

Måltider
Kostenheten inom Älvsbyns kommun ansvarar för matens innehåll.

•  Måltiderna ska bestå av frukost, lunch, middag och kvällsmål med möjlighet till mellanmål,
samt vara tillfälle till en aktivitet som är trivsam och hemlik

Ansvar: Områdeschef och omvårdnadspersonal.
•  Nattfastan får ej överstiga 11 timmar

Ansvar: Områdeschef, SSK och omvårdnadspersonal
•  Vårdtagaren bereds möjlighet att äta själv, den som inte kan äta själv ska få hjälp med detta.
Maten och serveringen anpassas utifrån detta. De som behöver individuellt utprovade
hjälpmedel för mat och vätskeintag ska få detta

Ansvar: Områdeschef, SSK, arbetsterapeut och kontaktperson

•  Regelbunden viktkontroll, individuellt anpassad och dokumenterad i vårdplan, samt
bedömning av vårdtagarens närings- och vätskeintag

Ansvar: SSK och kontaktperson

Mun och tandvård
•  Intyg om rätt till munhälsobedömning

Ansvar: Områdeschef.
•  Förebyggande munhälsobedömning ska erbjudas vårdtagarna

Ansvar: Områdeschef
•  Vårdtagaren ska ha rätt att vara ren och fräsch i munnen

Ansvar: Områdeschef och omvårdnadspersonal

Läkemedel
•  Vårdtagaren ska få rätt läkemedel, rätt dos och i rätt tid

Ansvar: SSK och omvårdnadspersonal
•  Läkemedelsbehandling ska regelbundet ses över, dock minst 1 gång/år

Ansvar: PAL  och SSK
•  Riktlinjer som finns för läkemedelshantering ska följas

Ansvar: MAS, SSK, omvårdnadspersonal och områdeschef
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Demensvård
•  Tillgång av personal med specifik kompetens ska finnas

Ansvar: Verksamhetschef, områdeschefer för äldreboenden och omsorgen om
funktionshindrade

•  Utredning ska göras på personer med symtom på demenssymtom
Ansvar: OAS, arbetsterapeut i samarbete med PAL

Palliativ vård
•  Palliativ vård ska ske utifrån fastställd handlingsplan, gemensamt upprättad

av kommuner och landsting i Norrbotten.
Ansvar: All personal som arbetar inom äldreomsorgen och
omsorgen om funktionshindrade

Sekretess
•  Personal i äldreomsorgen och omsorgen om funktionshindrade ska följa och hålla sekretess
utifrån gällande lagstiftning

Ansvar: Områdeschef, SSK, omvårdnadspersonal, sjukgymnast och
 arbetsterapeut

•  Vid nyanställning informera om tystnadsplikt, den anställde undertecknar
att informationen är förstådd

Ansvar: Områdeschef

Informationsöverföring
•  Informationsöverföring ska ske mellan vårdgivare i Meddix

Ansvar: Biståndshandläggare, SSK, arbetsterapeut och sjukgymnast
•  Rapportering ska ske mellan personal om det är av vikt för vårdtagarens behov,
omhändertagande och säkerhet

Ansvar: All omvårdnadspersonal inom äldreomsorgen och omsorgen om
funktionshindrade

•  All omvårdnadspersonal går in och läser i anteckningar för sin enhet i Sofia HSL i början
av sitt arbetspass

Ansvar: All omvårdnadspersonal inom äldreomsorgen och omsorgen om
funktionshindrade

Dokumentation
•  Vårdtagarens vård, behandling och social dokumentation dokumenteras i datajournal så att
kontinuitet och säkerhet i vården kan upprätthållas

Ansvar: All omvårdnadspersonal inom äldreomsorgen och omsorgen om
funktionshindrade

•  Vårdtagaren har rätt att ta del av innehållet i sin journal
Ansvar: SSK i samarbete med PAL och MAS

•  Nödvändig information ska finnas tillgänglig under dygnets alla timmar
avseende behandling, uppföljning och resultat

Ansvar: SSK
•  Dokumentation av genomförda förbättringsåtgärder i kvalitetssystemet och i verksamheten
ska redovisas till verksamhetschefen för HSL

Ansvar: Områdeschefer för äldreomsorgen och  omsorgen om funktionshindrade
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Hygien
•  Förebygga infektioner hos vårdtagare samt förhindra smittspridning mellan vårdtagare till
personal och omvänt.

Ansvar: All omvårdnadspersonal inom äldreomsorgen och omsorgen om
funktionshindrade

•  Rapportera vårdrelaterade sjukdomar, samt behandling
Ansvar: SSK och MAS

•  Följa Socialstyrelsen föreskrift om basal hygien inom hälso- och sjukvården (SOSFS
2007:19)

Ansvar: All omvårdnadspersonal inom äldreomsorgen och omsorgen om
funktionshindrade

•  Årligen utföra egenkontroller i avseende hygien enligt formulär som finns upplagt i
kvalitetsdatabasen

Ansvar: Områdeschef och MAS
• Ha som mål att all omsorgspersonal får livsmedelshygienutbildning och utbildning i basala
hygienrutiner

Ansvar: Områdeschef och MAS

Kompetens
•  Personalen har den utbildning, erfarenhet och kompetens som verksamheten kräver

Ansvar: Verksamhetschef, områdeschef och MAS
•  Personalen ska regelbundet ges utbildning och handledning inom de olika områden som
krävs för att uppnå en god och säker vård

Ansvar: Områdeschef, SSK, arbetsterapeut, sjukgymnast och MAS

Riskanalys och Avvikelsehantering
•••• Rutiner för registrering av avvikelser, anmälan Lex Sara och Lex Maria ska finnas.

Ansvar: MAS
•Rutiner för riskanalys då förändringar i organisationen ske, ska finnas

Ansvar: Verksamhetschef, MAS och områdeschef
•  Avvikelser skall identifieras, rapporteras, åtgärdas och systematiskt följas upp med
utvärderas för att förebygga och förhindra ytterligare avvikelser

Ansvar: SSK, områdeschef, sjukgymnast, arbetsterapeut samt
omvårdnadspersonal

•  Avvikelserapportering ska ske utifrån fastställda rutiner
Ansvar: MAS

•  Erfarenheter från avvikelser återförs till verksamheterna i förebyggande syfte
Ansvar: Områdeschef, SSK, MAS

• Avvikelsestatistik presenteras för socialnämnden varje halvår
Ansvar: MAS

•  Fallriskanalys görs vid vårdplanering efter inflyttning samt vid behov
Ansvar: SSK, sjukgymnast, arbetsterapeut

•  Anmälan enligt Lex Maria görs utifrån fastställda rutiner
Ansvar: MAS

•  Anmälan enligt Lex Sarah görs utifrån fastställda rutiner
Ansvar: Områdeschef, SSK, arbetsterapeut, sjukgymnast och
omvårdnadspersonal
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Delegering
•  Vid delegering av medicinska uppgifter från sjuksköterska, arbetsterapeut eller
sjukgymnast ska den som delegerar en uppgift förvissa sig om att den som får delegering är
reellt kompetent för uppgiften. Vid delegering av läkemedel till ny personal ska kunskapstest
alltid genomföras och vid förlängning ska det ske samtal årligen och kunskapstest varje år

Ansvar: SSK, sjukgymnast, arbetsterapeut, MAS
•  Delegering ska ske utifrån fastställda rutiner

Ansvar: SSK, MAS och sjukgymnast och arbetsterapeut
•  Delegering över huvudmannagränser görs av Primärvården

Ansvar: Områdeschef hemtjänst

Säkerhet datajournal
Säkerhetsaspekterna är många och viktiga i samband med hantering av sekretesskänslig
information vid dokumentation i datajournal. Informationshantering inom hälso- och
sjukvården ska vara organiserad så att den tillgodoser patientsäkerheten oh vara av god
kvalitet. Personuppgifter ska hanteras så att integriteten respekteras och de dokumenterade
personuppgifterna ska hanteras och förvaras så att obehöriga inte får tillgång till dem.

Behörighetskategorier
Personalen indelas i behörighetskategorier enligt nedanstående.

Systemägare
Socialchef Birgit Nilsson

Verksamhetsansvarig
Socialchef Birgit Nilsson

Systemansvarig
MAS Margareta Åkerlund

Systemoperatör/kontaktperson
Innehas av tre personer: Astrid Engman, Margareta Grönlund och Maud Nilssson.
Huvudansvarig kontaktperson mot Logica är  Astrid Engman, ersättare Margareta Grönlund.

Maskinoperatör
Nicklas Holmberg.

Systemoperatör/kontaktperson ansvarar för att:
 Lägga in/avsluta respektive behörighet för sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnast,
omsorgspersonal. Utbildar interna utbildare i hur man skriver i Sofias omvårdnadsjournal. All
berörd personal får kännedom om säkerhetsrutiner. Vara lokala resurspersoner vid fel och
användarproblem. Skyldighet att kontrollera sin e-mail dagligen vid dagens början och slut.

Områdeschef ansvarar för att:
 Meddelar rätten till behörighet i kommunens nätverk via
e-mail till dataavdelningen. Meddelar rätten till behörighet till Sofias omvårdnads-
dokumentation till systemansvarig. Ser till att alla nyanställda får utbildning i Sofia HSL.
Skriftligen meddelar dataavdelningen och systemförvaltaren när behörigheten upphör. För
anteckningar om beslutad behörighet till nätverket och Sofias omvårdnadsdokumentation.
Områdeschef har läsbehörighet i omvårdnadsjournaler inom sitt ansvarsområde. Meddela
MAS vid misstanke om oegentligheter eller missbruk av behörighet.
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Interna utbildare
Utbildar omsorgspersonal i hur man skriver i Sofia HSL omvårdnadsjournal och sekretess.
Utbildare är omsorgspersonal som har fått extra utbildning i Sofia HSL och som tillsammans
med MAS och systemansvariga utarbetat en utbildningsplan för omsorgspersonal i data-
systemet. Utbildarna utbildar i första hand inom sina verksamhetsområden. Utbildarna svarar
på frågor från omsorgspersonalen vad gäller användandet av datasystemet. Systemansvariga
ska finnas som en ytterligare kompetens att hänvisa till när utbildarna inte finns i tjänst eller
inte kan svara på frågorna.

Sjuksköterska
Ges behörighet att skapa, läsa skriva och skriva ut journal för alla vårdtagare i särskilt boende
och omsorgen om funktionshindrade. Alla sjuksköterskor har behörighet att skriva i vård-
planen även för vårdtagare som man ej är omvårdnadsansvarig för. Har skyldighet att
kontrollera e-mail vid dagens början och slut.

Arbetsterapeuter och sjukgymnast
Ges behörighet att skapa, läsa, skriva ut journal för alla vårdtagare i särskilt boende och inom
omsorgen om funktionshindrade. Har skyldighet att kontrollera e-mail vid dagens början och
slut.

Omsorgspersonal
Undersköterskor och vårdbiträden får på den enhet de tjänstgör läsbehörighet i omvård-
nadsjournal och skrivbehörighet i daganteckningar samt möjligheter att ändra uppgifter i
vårdtagarkort gällande personal, närstående och noteringar.

MAS ansvarar för:
 Skapa säkra rutiner kring datajournal. Skapa behörighetskategorier. Kontrollera loglistan,
som sparas i två år enligt datainspektionens föreskrifter. Utifrån gällande föreskrifter avgöra
när journalanteckning får strykas /ändras samt hur gallring skall ske. Vid misstanke om eller
missbruk av behörighet utreda detta och besluta om åtgärd. Genomför gallring av journaler
enligt gällande föreskrifter.

Studerande/elever
Tilldelas ingen egen behörighet i systemet. Praktisk övning i dokumentation sker under
handledarens överinseende och ansvar.

Avlidna
Omvårdnadsansvarig sjuksköterska avslutar omvårdnadsjournalen och gör ett byte till
distriktet avlidna sedan hon kontrollerat att alla berörda gjort erforderlig dokumentation. Detta
bör i normalfallet ske inom två veckor. MAS har läsbehörighet och genomför sedan gallring
enligt gällande föreskrifter.

Lösenord
Lösenordets skall bestå av fem tecken inklusive en siffra. Tilldelas av systemförvaltaren. Byts
sedan av användaren – Viktigt att ingen annan känner till lösenordet.

Användaren skall välja lösenord som är enkelt att komma ihåg men svårt att lista ut, undvik
eget eller närståendes namn personnummer, telefonnummer, bilmärke o dyl. Lösenordet
förvaras så att ingen obehörig kan komma åt det.

Lösenordet skall bytas regelbundet på anmodan av systemet var 6:e månad eller om man
misstänker att någon annan fått kännedom om det.
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Om någon glömt sitt lösenord ska denne vända sig till systemförvaltaren för att tilldelas ny
behörighet.

Lösenord får aldrig lånas ut till någon, inte ens till kollegor, eftersom det registreras att ägaren
till lösenordet varit inne och arbetat skrivit eller läst en anteckning och är juridiskt bunden till
den anteckning som signerad.

Signering av journalanteckning
Innan journalanteckning signeras skall den som dokumenterat uppgiften kontrollera att
identitet och innehåll stämmer.

Utskrift av journalhandling
Alla utskrifter från datajournal betraktas som kopior. Notera i journalen vem som gjort
utskriften i vilket syfte och till vem. Om ytterligare kopior görs är det den som ansvarar för
utskriften som är skyldig att se till att tidigare kopior samlas in och förstörs. Flera varianter av
samma dokument får inte finnas då patientsäkerheten riskeras. Att kopior förstörts noteras på
samma ställe i journalen där utskriften noterats.

Om skrivaren ej levererar begärd utskrift skall inte ytterligare försök göras. Systemförvaltaren
skall alltid kontaktas för att ta bort dokumentet ur skrivarkön. Om så ej sker finns risk att
skrivaren senare levererar den begärda utskriften när ingen väntar på den och kan ta reda på
dokumentet. Risk för sekretessbrott kan inträffa.

Kopia av journalhandling till annan vårdgivare eller anhörig
Om annan vårdgivare bedöms ha behov av journalkopia skall i första hand vårdtagaren själv
tillfrågas eller om behov föreligger godman eller närstående.
Dokumentera i journalen vilka uppgifter som lämnats ut, tidpunkten och till vem uppgifterna
lämnats.
Om anhörig önskar läsa journal eller få journalkopia skall MAS i samråd med
omvårdnadsansvarig sjuksköterska gör erforderlig menprövning.

Ändring eller utplåning av felaktiga eller missvisande uppgifter
Om felaktig eller missvisande information förts in i journal, eller om vårdtagaren eller dennes
anhöriga har önskemål om att få en journalanteckning ändrad eller utplanad skall MAS
informeras. MAS:en avgör sedan om och i så fall hur ändring skall göras.

Loglista
Datautrusningen registrerar automatiskt alla aktiviteter i journalen. Detta innebär att datorn
utifrån angivet lösenord registrerar vem som skrivit, läst i journalen och vid vilken tidpunkt.
Detta för att skydda mot obehörigas intrång.
MAS har behörighet och skyldighet att kontrollera loglistan i erforderlig utsträckning.
Loglistan sparas enligt datainspektionens föreskrifter, det vill säga, i två år.

Utrustningens placering
Datorn skall alltid placeras så att obehöriga inte kan läsa på bildskärmen när de kommer in i
rummet när data bearbetas/syns på skärmen.
Skrivare bör placeras så att obehöriga inte kan läsa information som skrivs ut.
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Hantering av problem och fel i programmet
För att minimera antalet felrapporter som grundar sig på bristande kunskaper skall kontakter
tas i följande ordning.

1. Gå till användarhandboken eller rådfråga kollegor, sjuksköterskor/arbets-
terapeuter/sjukgymnast på din enhet.

2. Om problemet inte kan lösas gå till systemoperatör/kontaktperson. Mindre fel som kan
kringgås rapporteras via e-mail och åtgärdas på ekonomitid. Felmeddelanden skall alltid
rapporteras till systemoperatör/kontaktperson.

3. Systemoperatör/kontaktperson bedömer problem/felet och åtgärdar om möjligt detta själv.
Annars ifyller denne felrapporten som leverantören tillhandahåller, kontrollerar att inte
samma fel tidigare rapporteras samt kontaktar leverantören.

4. Dataenheten skall i första hand kontaktas via mail. Telefonkontakt får ske i följande
situationer:
- När man på grund av datorfel inte kan använda mailen
- Vid misstanke om datorvirus
- Vid driftsstopp/svåra driftsstörningar.

Övrigt
Antivirus program installeras på klient.
Alla användare är skyldig att genast rapportera till systemoperatör/kontaktperson eller MAS
om brister i fråga om säkerhet upptäcks samt ge förslag på förbättringar i rutiner.
För att vid driftsstopp garantera en god och säker vård skall uppgifter om anhöriga och
läkemedelslista - Apodos-kort - finnas som papperskopia.

Lagstöd:
Arkivlagen (1990:782)
Föreskrifter om informationshantering och journalföring (SOSFS 2008:14)
Föreskrifter om uppgiftsskyldighet till patientregistret (SOSFS 2008:26)
Patientdatalagen (SFS 2008:355)
Patientdataförordningen (SFS 2008:360)
Sekretesslagen (1980:100)

Synpunkter/klagomål
•  Vårdtagare och eller deras närstående ska ges möjlighet att lämna positiva synpunkter eller
klagomål på den vård, behandling och omsorg som de erhåller utifrån fastställda rutiner

Ansvar: Områdeschef, verksamhetschef och MAS
I Älvsbyns kommun kan vårdtagare och närstående lämna sina synpunkter genom blanketten
"Säg vad du tycker!"

•  Patientnämnd
I varje kommun och landsting skall det finnas en patientnämnd (Lag (1998:1656).
Kommunerna i Norrbotten köper den tjänsten av landstinget. Nämnden tar inte ställning i
skuldfrågor.
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Patientnämndernas uppgifter är att stödja och hjälpa patienter i följande fall:
• I frågor som rör hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen som bedrivs i

landsting och kommun.
• I frågor som rör allmän omvårdnad enligt socialtjänstlagen som ges i samband med

hälso- och sjukvård inom till exempel äldre- och handikappomsorgen.
• I frågor som rör tandvård enligt tandvårdslagen som bedrivs av landstinget.
• Hjälpa patienter att få den information de behöver för att kunna ta till vara sina intressen i

hälso- och sjukvården. ’
• Främja kontakter mellan patient och vårdpersonal.
• Hjälpa patienter att vända sig till rätt myndighet.
• Rapportera iakttagelser och avvikelser av betydelse för patienterna till vårdgivare och

vårdenheter.

Patientnämnden lämnar i början av varje år en redogörelse över nämndens verksamhet
föregående år till Socialstyrelsen.
Patientnämnden tfn: 020/59 90 00.
Ansvar: Socialnämnd

Bemötande
•  Vårdtagarens integritet och självbestämmande ska respekteras och personalen bör upprätta
en gemensam värdgrund där alla människors lika värde och lika rätt poängteras.

Ansvar: Verksamhetschef och områdeschef
•  Övergrepp mot vårdtagaren får inte förekomma och ska anmälas direkt till områdeschef och
till MAS eller verksamhetschef av den som upptäcker missförhållanden enligt Lex Sarah

Ansvar: All  personal inom socialförvaltningens äldreomsorg och omsorgen om
funktionshindrade

•  Vid övergrepp ska polisanmälan övervägas
Ansvar: Verksamhetschef och områdeschef

Uppföljningsbara mål i verksamheterna
• Vårdbehovsmätning  alternativt resursfördelningsmätning 2 ggr/år

Ansvar: Respektive områdeschef
•  Läkemedelsgenomgång minst 1 gång/år

Ansvar: SSK, PAL och MAS
•  Följa vårdrelaterade infektioner, samt ev. behandlingar

Ansvar: SSK och MAS
•  Upprättade vårdplaner uppdateras minst 1 gång/år

Ansvar: SSK
•  Upprättade genomförandeplaner uppdateras minst 1 gång/år

Ansvar: Kontaktperson och områdeschef
•  Kvalitetsenkät utförs på särskilt boende och inom omsorgen om funktionshindrade 1
gång/år Ansvar: MAS
• Näringsupptag på särskilt boende genomförs varje år och redovisas för socialnämnden

Ansvar: MAS
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Egenkontroll, erfarenhetsåtgärder
•  Samtliga avvikelser analyseras och bearbetas av MAS
•  Avvikelser kan avslutas av MAS, SSK, arbetsterapeut och sjukgymnast
•  Genomgång av avvikelser till verksamheten och socialnämnden  2 ggr/ år av MAS
•  Egenkontroll på området hygien sker varje år på alla enheter i verksamheten av
områdeschef
• Näringsupptag redovisas årligen av MAS till socialnämnden

Kvalitetsplanens uppfyllelse redovisas 1 gång/år till socialnämnden


