
Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans  

Kvalitetsuppföljning  Patientsäkerhetsberättelse 

2015.docx 

Mars 2016 KS 2017 03-01 

Dokumentansvarig Version Senast reviderad Dokumentinformation Detta dokument gäller för 

MAS - - Häslo- och sjukvård HSV enheten 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patientsäkerhetsberättelse 

för vårdgivare 
 

År 2015 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annika Nilsson 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

 

 



 

2/28 

INNEHÅLL 

Sammanfattning ......................................................................................................................................... 4 

Bakgrund .................................................................................................................................................... 4 

Syfte ............................................................................................................................................................. 4 

Ledningssystem ......................................................................................................................................... 4 

Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet ............................................................................. 5 

Vårdgivare ................................................................................................................................................ 5 

Verksamhetschef/socialchef ..................................................................................................................... 5 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) .......................................................................................... 5 

Ansvaret innefattar även: ...................................................................................................................... 5 

Enhetschef................................................................................................................................................ 5 

Hälso- och sjukvårdspersonal ................................................................................................................. 6 

Omvårdnadspersonal ............................................................................................................................... 6 

Mål och strategier för hälso- och sjukvård 2016 .................................................................................... 6 

Hälso- och sjukvård 2016 ......................................................................................................................... 6 

Planering ................................................................................................................................................. 6 

Dokumentation ......................................................................................................................................... 8 

Patientsäkerhet .......................................................................................................................................... 8 

Struktur för uppföljning/utvärdering/egenkontroll ............................................................................. 8 

Uppföljningar genom egenkontroll ........................................................................................................ 9 

Avvikelsehantering ................................................................................................................................. 9 

Utvecklingsområden avvikelsehanteringen 2016 ............................................................................... 10 

Fall ............................................................................................................................................................. 11 

Arbetet kring hantering av fall ............................................................................................................... 11 

Fall 1januari –31december 2015.......................................................................................................... 12 

Utvecklingsområden fall 2016 ........................................................................................................... 12 

Läkemedelshantering .............................................................................................................................. 13 

årlig granskning av läkemedelshanteringen ........................................................................................... 13 

Läkemedelsgenomgångar ....................................................................................................................... 13 

Läkemedel för äldre ................................................................................................................................ 13 

Avvikelse läkemedel 1januari –31december 2015 ............................................................................ 13 

Lex Maria ............................................................................................................................................... 14 

Nationella kvalitetsregister .................................................................................................................... 15 

SENIOR ALERT ............................................................................................................................... 15 

Munhälsobedömning ROAG .............................................................................................................. 15 

Inkontinens ......................................................................................................................................... 15 

Utvecklingsområden nationellt kvalitetsregister 2016 ....................................................................... 15 

Palliativa registret/palliativ vård ....................................................................................................... 16 

Utvecklingsområden nationellt kvalitetsregister palliativ vård 2016 ................................................. 16 

Svenskt register för beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD) ............... 16 

Utvecklingsområden för BPSD 2016 ................................................................................................. 16 

Öppna jämförelse................................................................................................................................. 17 



 

3/28 

Utvecklingsbehov öppna jämförelser 2016 ........................................................................................ 17 

Nutrition hos äldre .................................................................................................................................. 17 

Utvecklingsbehov nutrition 2016 ....................................................................................................... 17 

Klagomål och synpunkter ...................................................................................................................... 18 

Utvecklingsbehov klagomål och synpunkter 2016 ............................................................................. 18 

Hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits samt vilka åtgärder som genomförts för ökad 

patientsäkerhet. ........................................................................................................................................ 18 

Läkemedelshantering .............................................................................................................................. 18 

Kvalitetsregister ...................................................................................................................................... 18 

Vårdplaner .............................................................................................................................................. 19 

Bedömningsinstrument ........................................................................................................................... 19 

Utvecklingsbehov för ökad patientsäkerhet 2016 .............................................................................. 19 

Samverkan för att förebygga vårdskador ............................................................................................ 20 

Multiprofessionellt team .................................................................................................................... 20 

AVVIKELSER TILL ANNAN VÅRDGIVARE ....................................................................................... 21 

Utvecklingsområde under 2016 .......................................................................................................... 22 

SAMVERKAN VÅRDHYGIEN ........................................................................................................... 22 

Utvecklingsområden vårdhygien under 2016 ..................................................................................... 22 

Samverkan: Testbädd ............................................................................................................................. 22 

Utvecklingsområden samverkan för att förebygga vårdskador2016: ................................................. 23 

Samordnad individuell plan (SIP) .......................................................................................................... 23 

Utvecklingsområden samordnad individuell plan (SIP) 2016 ............................................................ 23 

Utvecklingsområden Dokumentation 2016 ........................................................................................ 23 

Utvecklingsområden läkarmedverkan 2016: ...................................................................................... 24 

Struktur för uppföljning och utvärdering ............................................................................................ 24 

Utvecklingsområden Struktur for uppföljning och utvärdering 2016 ................................................ 24 

Hälso- och sjukvårdens rapporteringsskyldighet ............................................................................... 25 

Genomförda mål och strategier för hälso- och sjukvård 2015 .......................................................... 25 

mål och strategier för hälso- och sjukvård  2015 ............................................................................. 25 

Resultat för 2015 .................................................................................................................................. 25 

Resultat grupper tillsatta för kvalitetssäkring 2015 ................................................................................ 26 

Resultat för 2015 .................................................................................................................................. 26 

Resultat övrig kvalitetssäkring 2015 ...................................................................................................... 27 

Resultat för 2015 .................................................................................................................................. 27 

Struktur för uppföljning och utvärdering 2015 ................................................................................... 27 

Utföra vård och omsorgsmetoder som är evidensbaserade och utveckla det systematiska 

förbättringsarbetet 2016 genom att: ...................................................................................................... 28 

 

  



 

4/28 

SAMMANFATTNING 
Älvsbyns kommun har som mål att bedriva hög patientsäkerhet där patienten kan känna sig 

trygg och säker i kontakten med hälso- och sjukvården och att vårdpersonalen arbetar för att 

minska vårdskador och tillbud. 

Vårdskador och tillbud följs upp kontinuerligt av Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 

via verksamhetssystemet. Patientsäkerhetsarbetet bedrivits kontinuerligt i verksamheten. 

Avvikelser och risker är en del i det dagliga arbetet. Detta sker i teamsamverkan mellan 

teamdeltagare i det mulitprofessionella teamet. 

BAKGRUND 
Patientsäkerhetslagen (PSL 2010:659) syftar till att göra hälso- och sjukvården säkrare. I PSL 

står det att vårdgivaren har ett ansvar att bedriva ett kvalitetsarbete som är systematiskt och 

förebyggande för att förhindra vårdskador. Vårdgivaren ska varje år, den 1mars, upprätta en 

patientsäkerhetsberättelse. Där ska det framgå hur patientsäkerheten har utövats under 

föregående kalenderår, vilka åtgärder som genomförts för att öka säkerheten och vilka resultat 

som har uppnåtts samt vilka utvecklingsbehov som finns. I Älvsbyns kommun skriver MAS 

patientsäkerhetsberättelsen. 

SYFTE 
Vårdgivaren får bättre kontroll över verksamhetens patientsäkerhetsarbete. Vårdgivaren ska 

enligt SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete planera, leda, 

kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten.  

Medarbetarna ska ges förutsättningar för att kunna utföra arbetet så att god och säker vård 

kan ges. 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) kan lättare utföra sin tillsyn av 

verksamheten. 

Det blir enklare att ge andra intressenter tillgång till information gällande 

patientsäkerheten i kommunen, exempelvis allmänheten, patient, andra vårdgivare och 

patientorganisationer. 

LEDNINGSSYSTEM 
Vårdgivaren ska beskriva de processer i verksamheten som behövs för att säkra 

verksamhetens kvalitet. De aktiviteter som ingår ska beskrivas samt aktiviteternas inbördes 

ordning. Rutiner ska beskriva hur en aktivitet ska utföras och hur ansvaret för utförandet är 

fördelat i verksamheten. Ledningssystemet ska användas till att systematiskt och fortlöpande 

utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. 
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ORGANISATORISKT ANSVAR FÖR 

PATIENTSÄKERHETSARBETET 

VÅRDGIVARE 

Kommunstyrelsen har enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) det övergripande 

ledningsansvaret för att hälso- och sjukvården uppfyller HSL:s krav på en ”god vård”. Den 

ska vara organiserad så att den tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalitet av vården 

samt främja kostnadseffektivitet. 
 

VERKSAMHETSCHEF/SOCIALCHEF 

Inom hälso- och sjukvård ska det finnas en verksamhetschef som svarar för verksamheten och 

representerar vårdgivaren, enligt 29 § HSL. Verksamhetschefen (socialchef) ska tillsammans 

med medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) fastställa former för fortlöpande samråd i 

frågor som gäller verksamhetens struktur, resursanvändning, kvalitet och säkerhet. 

Verksamhetschefens ledningsansvar är begränsat av de uppgifter som MAS ansvarar för. 

MEDICINSKT ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA (MAS) 

Enligt 24 § HSL ska det inom kommunen finnas en sjuksköterska med särskilt medicinskt 

ansvar. Ansvaret omfattar: 

 att det finns rutiner att kontakt tas med läkare eller annan hälso- och 

sjukvårdspersonal när en patients tillstånd fordrar det, 

  att beslut om att delegera ansvar för vård uppgifter är förenliga med säkerheten 

för patienterna, 

 att anmälan görs till den nämnd, som har ledningen av hälso- och sjukvårdsverksamheten, 

om en patient i samband med vård eller behandling drabbats av eller utsatts för risk att 

drabbas av allvarlig skada eller sjukdom. 

ANSVARET INNEFATTAR ÄVEN: 

Det som beskrivs i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) 

 Patienterna får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet inom 

kommunens ansvarsområde. 

 Journaler förs i den omfattning som föreskrivs i patientdatalagen (2008:355), 

 Patienten får den hälso- och sjukvård som en läkare förordnat om,  

 Att rutinerna för läkemedelshanteringen är ändamålsenliga och väl fungerande. 

ENHETSCHEF 

Enhetschefen ansvarar för att personal inom det egna verksamhetsområdet informeras om och 

känner till vad som står i gällande riktlinjer. I enhetschefens ansvar ingår även att det ska 

finnas den personal, de lokaler och den utrustning som behövs för att tillhandahålla en god 

vård. Enhetschef ansvarar för att göra alla medarbetare delaktiga i kvalitetsarbetet. 

Enhetschefen leder och utvecklar sin enhet och ser till att gällande riktlinjer och rutiner är 

kända och följs av medarbetaren.  

  

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20080355.htm
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HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPERSONAL 

I hälso- och sjukvårdspersonal ingår legitimerade yrkesgrupper såsom 

sjuksköterska, sjukgymnast/fysioterapeut och arbetsterapeuter som har sin 

anställning i kommunen. 

Dessa grupper har skyldighet att arbeta enligt vetenskap och beprövad erfarenhet och starkt 

bidra till att en hög patientsäkerhet upprätthålls samt att rapportera risker och negativa 

händelser till MAS och enhetschef. Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen har 

själv ansvaret för hur han eller hon fullgör sina arbetsuppgifter. 

OMVÅRDNADSPERSONAL 

Omvårdnadspersonalen är att betrakta som hälso- och sjukvårdspersonal när de arbetar 

på uppdrag/ordination/delegation från legitimerad personal. De har skyldighet att följa de 

riktlinjer och rutiner som styr hälso- och sjukvården samt rapportera avvikelser till 

enhetschef/legitimerad personal. 

I övrigt räknas deras arbete i grunden som socialtjänst. 

MÅL OCH STRATEGIER FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 2016 
Patienterna ska erbjudas en trygg, lättillgänglig vård med god kontinuitet. Vården 

skall bedrivas med respekt för patientens integritet och självbestämmande. 
 

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 2016 PLANERING  

Vara en del i verksamhetens planering för 

kvarboende 

 

Fortsatt arbete med att planera och 

skapa rutiner för kvarboende 

Skapa team för att med patienten i fokus kunna 

erbjuda evidensbaserad hälso- och sjukvård i 

samverkan med övrig socialtjänst. 

Multiprofessionellt team  finns i 

verksamheten och arbetet är 

pågående 

Skapa en organisation för förbättringsarbetet, 

rehabilitering och omvårdnad i verksamheten med 

utgångspunkt för kommunaliserad hemsjukvård 

och för att kunna stödja kvarboende . 

 

Multiprofessionellt team  finns i 

verksamheten och arbetet är 

pågående. I det 

multiprofessionella  ingår förutom 

legitimerad personal 

biståndshandläggare och 

anhörigkonsulent. 

Grupper tillsatta för kvalitetssäkring fortsatt arbete under 

2016:  

 

 Kvalitetsgruppen: identifiera behov av uppdaterande 

av rutiner: under 2015 startar gruppen med rutinerna 

kring Senior Alert. Gruppen består av 2 st 

sjuksköterskor, en arbetsterapeut och en sjukgymnast. 

Gruppen fortsätter under 2016 

arbetet med att upprätta rutiner 

kring fall, trycksår, munhälsa 

Samt implementering av rutinerna 

kring nutrition, inkontinens 

 Palliativvård: grupp tillsatt för att upprätta rutiner 

kring palliativ vård. Gruppen består av 2 st 

sjuksköterskor 

Arbetet med lokal rutin fortsätter 

under 2016 
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 Checklistor: uppdatering av de checklistor som finns 

vid introduktion av ny personal 

Klart, årlig uppföljning sker 

 Sjuksköterskeuppdraget: en översyn av det dokument 

som finns där sjuksköterskeuppdraget beskrivs. 

Klart  

 Delegeringsgruppen: ny rutin för delegering har 

upprättats under 2015 och implementeras under våren 

2016. 

Fortlöpande utvärdering av rutinen 

samt justeringar om behov uppstår 

 Rutin för inkontinens  har upprättats under 2015 och 

implementeras under våren 2016. 

 Läkemedel/omläggningsmaterial: Grupp som gör en 

översyn av omläggningsmaterial som verksamheten 

använder. 

Arbete fortsätter under 2016  

 Bedömningsinstrument. En översyn av de 

bedömningsinstrument som verksamheten använder 

Fortsatt arbete med översyn av de 

bedömningsinstrument som 

verksamheten använder  

 Egenvård: ny rutin  Ny rutin finns upprättad och 

kommer att innefatta 

egenvårdsbedömning samt 

tjänsteköp inom verksamheten  

 Ny riktlinje Nutrition  implementeras under våren 2016: 

 Värdegrund:  Arbetet kommer att fortsätta 

genom fortlöpande samtal I olika 

arbetsgrupper 

 Resurs och samordningsträffar sk. RoS- Klart uppföljning sker under året 

 Åldrande inom omsorgen Sjuksköterska, arbetsterapeut  och 

sjukgymnast inom omsorgen 

påbörjar planering kring 

arbetsmodell utifrån utbildning 

som de genomfört 

Länsövergripande riktlinje vårdhygien Implementera riktlinje 

Vårdrelaterade infektioner Delta i punktprevalensmätning för 

att kunna använda informationen i 

det övergripande arbetet  

Vårdplaner/rehabplaner Fortsatt implementering av planer 

i verksamheten 

Riskbedömning Utveckla 

riskbedömningsinstrument 

Samverkan med andra vårdgivare Utveckla rutiner för det proaktiva 

arbetet i samverkan mellan 

vårdgivare för att förhindra 

vårdskador 
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DOKUMENTATION 

Journalsystemet VIVA 

Journalsystemet har varit i bruk sedan slutet av 2012.  

År 2013 började hemtjänsten skriva avvikelserapporter direkt i journalsystemet VIVA. 

Under 2016 kommer personliga assistentgrupper starta upp dokumentation i VIVA  

 

Fortsatt utveckling av dokumentationen i hälso- och sjukvårdsjournalen i journalsystemet 

Viva kommer att ske under 2016. Syftet är att utveckla och stärka dokumentationen samt 

implementera ICF sökord, en struktur och ett standardiserat språk för att beskriva 

funktionstillstånd och funktionshinder i relation till hälsa.  Detta sätt att dokumentera 

innefattar biståndshandläggare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och 

fysioterapeuter/sjukgymnaster men även undersköterskorna kommer att dokumentera enligt 

ICF.  

PATIENTSÄKERHET 

 Att arbeta för att säkerställa att patient som har behov av insatser får hjälp att 

identifiera nutritionsstatus. För att systematiskt och i samråd med patienten planera för 

en god nutrition. Implementering av rutiner och riktlinjer gällande nutrition 

 Fortsatt arbete med att säkerställa samordnad individuell plan (SIP) används när 

individen behöver hjälp från olika vårdgivare både externt och internt.  

 Att utveckla samverkan med Hälsocentralen kring läkarmedverkan samt samverkan för 

att göra patienten och deras anhöriga delaktiga i patientsäkerhetsarbetet.  

 Att utveckla det förebyggande arbetet med att förhindra vårdrelaterade infektioner (VRI) 

genom punktprevalensmätning samt använda informationen i det övergripande arbetet. 

 Ett antal grupper är tillsatta för att utveckla patientsäkerheten:  

- Kvalitetsgrupp med syfte att identifiera kvalitetsförbättringar i HSV teamet.  

- En grupp för den Palliativ vården med uppdrag att utveckla: Riktlinjer och underlag 

samt verktyg för den palliativa vården. 

- Delegeringsgrupp: med syfte att uppdatera och utveckla delegeringarna i vår 

verksamhet 

 Att utveckla anhörigstöd samt förebyggande hembesöken 
 

STRUKTUR FÖR 

UPPFÖLJNING/UTVÄRDERING/EGENKONTROLL  
 Avvikelser och tillbud följs upp kontinuerligt av MAS via verksamhetssystemet. 

Detta redovisas för vårdgivaren. 

 Händelser som bedömts som Lex Maria och skickats till socialstyrelsen rapporteras 

direkt till arbete och omsorgsutskottet/kommunstyrelsen. Sammanställning av Lex 

Maria redovisas till utskottet och verksamheten regelbundet av MAS. 

 Granskning av läkemedelshantering årligen av apotekare samt sjuksköterska 

 Läkemedelsgenomgångar genomförs fortlöpande av omvårdnadsansvarig 

sjuksköterska och behandlande läkare 

 Kvalitetsregister: Palliativa registret. Senior Alert. BPSD. 
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 Analys av klagomål/synpunkter.  

 Öppna jämförelser: parametrar skickas in till öppna jämförelser 
 

UPPFÖLJNINGAR GENOM EGENKONTROLL  
Egenkontrollen avser en regelbunden, systematisk uppföljning av verksamhetens planering, 

genomförande, resultat och förbättringsåtgärder. En tidig identifiering av riskområden i 

vård och omsorg innebär att fel och brister kan förebyggas. För att följa verksamheter över 

tid är det viktigt att regelbundet samla in data för ett systematiskt arbete. 

AVVIKELSEHANTERING  

Avvikelserna registreras i verksamhetssystemet VIVA. Antalet registrerade avvikelser för 

särskilt boende, omsorgen om funktionshindrade samt hemsjukvården var under 2015 totalt 

1289 st.  

 

År Särskilt boende/LSS Ordinärt boende sa 
2012 750 st Ej mätbart  

2013 758 st 484st (ej fullständiga 

siffror) 

1242 

 

2014 780 st 472 st 1252 

2015 922 367 1289 

 

I Älvsbyns kommun finns det ett systematiskt arbetssätt för hur arbetsgången är för att 

identifiera och åtgärda avvikelser: fallavvikelser, läkemedelsavvikelser och 

omvårdnadshändelser. Hanteringen är väl inarbetad bland personal i särskilt boende, 

omsorgen om funktionshindrade  samt hemtjänst. Ett antal medicinavvikelser omfattar 

sjuksköterskans område, MAS kontaktas vid dessa avvikelser, för översyn av deras rutiner. 

 
Omsorgspersonalen skriver avvikelser och uppföljningarna genomförs regelbundet vilket 

säkrar kvalitén och säkerheten.  
 

Alla avvikelser kontrolleras och skrivs ut av enhetschefer för att sedan bedömas av teamet 

på den enhet avvikelsen inträffat. Teamet består av enhetschef, sjukgymnast, arbetsterapeut 

och sjuksköterska.  

Under denna bedömning diskuteras vad orsaken till avvikelsen kunde bero på, och vad som 

kan förändras för att händelsen inte upprepas igen.  

Efter denna bedömning tar enhetschefen med sig den bedömning som teamet ansett vara 

bäst till personalgruppen för vidare planering och åtgärd.  

Arbetsterapeut, sjukgymnast eller sjuksköterska dokumenterar åtgärdsförslag i 

uppföljningsmodulen samt slutför avvikelsen.  

 

Avvikelser som avser sjukgymnast, arbetsterapeut eller sjuksköterska (legitimerad personal) 

tas upp och bearbetas regelbundet vid HSL-träffar tillsammans med MAS. Allvarligare 

avvikelser tas direkt till MAS för handläggning.  

Under 2015 omarbetades rutinerna kring avvikelsehanteringen. 
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Det finns förbättringsmöjligheter när det gäller registrering av avvikelser  

Några exempel på svårigheter i registreringen i systemet handlar om ex omvårdnadshändelser 

i särskilt boende när en patient går fel in till annan person och i hemtjänst handlar det om 

utebliven insats. Medicintekniska produkter i hemtjänsten är kopplat till 

läkemedelshanteringen och att läkemedelsmissar har skett. I särskilt boende är en 

medicinteknisk produkt ex rullstol eller sänggrind etc. 
 

Förklaring till hur det ser ut i tabellen är att händelser som är kopplat till läkemedel har lagts ihop och detta gäller även omvårdnads 

händelser. 

 

 

AVVIKELSER Totalt antal 

avvikelser under perioden 

2014 

SÄBO 

2014 

Ordbo/hemtj 

2015 

SÄBO 

2015 

LSS 

2015 

Ordbo/hemtj 

Fall totalt 467 278 688  249 

Fall fraktur 12 5 23 

 

 9 

Omvårdnadshändelse HSL 29 13 11  2 

Medicintekniska produkter 16 4 7  7 

Informationsöverföring 11 15 1  2 

Läkemedelshändelser 137 112 173  80 

Händelse mellan patient/bemötande 7 7 13 2 1 

Avvikande från enhet 1 0    

Omsorg SoL  2 29 9 26 

Information om anledning 

saknas 

4 10 0  0 

Summa avvikelser 

 

684 446 922  367 

      

       

 

UTVECKLINGSOMRÅDEN AVVIKELSEHANTERINGEN 2016 

 Utveckla avvikelserapporteringssystemet utifrån var man skriver olika avvikelser dvs 

fördelning mellan lagrummen SoL/LSS och HSL 

 Tydliggöra termer och begrepp 

 Utveckla arbetet med avvikelsehantering avseende verksamhetens egna analyser. 
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FALL 
Under 2015 har verksamheten uppmärksammat en uppgång av fall och fall med frakturer. 

En tredjedel av samhällsinvånare över 65 år och 60 % av människor som bor på äldreboende 

faller varje år, där kvinnor är överrepresenterade. Upp till 15 % av fall i hemmet och 20 % 

på äldreboende resulterar i signifikanta skador. Fall är ofta följda av smärtsyndrom, 

funktionsbegränsning, dislokationer, allvarliga mjukdelsskador, frakturer, enorma 

sjukvårdskostnader och hög mortalitet. Av alla fallrelaterade skador är frakturer det som 

resulterar i den största belastningen av sjukvården. 

 

Riskfaktorerna för fall kan delas in i inre och yttre riskfaktorer. Hög ålder, kvinnligt kön, 

kognitiv nedsättning, muskuloskeletala sjukdomar, kronisk artrit, gång- och 

balanssvårigheter, känselnedsättning, tidigare kända fall, användande av särskilda mediciner 

såsom antidepressiva läkemedel, vätskedrivande osv är alla inre riskfaktorer. Att bo på ett 

äldreboende, ha en stillasittande livsstil, näringsbrist och undernäring, lösa mattor, ojämna 

underlag, dålig belysning, opassande skodon hör till yttre riskfaktorer.  

 

Totalt sett så visar de flesta av enheterna en marginell ökning av fallfrekvensen. Ett antal 

enheter har ett större antal fall. Det som visar sig är att ett fåtal personer står för de flesta 

fall. Det kan se ut som i nedanstående ex. 

”X har under de senaste året haft upprepade fall. Från och till mycket orolig och de flesta 

av fallen har skett under de perioder på X vart mer orolig. Stort behov av att ej bli lämnad 

ensam men vill ej sitta ute i allrum med de andra boende.  Fallen har tagits upp och 

diskuterats i teamet på ros-träffar samt teamträffar på avd. En fördjupad fallriskanalys är 

gjord, samt BPSD och bemötande plan. Flertalet åtgärder har vidtagit vad gäller den 

fysiska miljön, rehabilitering, medicin.  Ex extra tillsyner, sensor larm, fallskyddsmatta, 

träning med fysioterapeut, hjälpmedelsförskrivning, aktivitetsutredning för att hitta 

strategier för att minska oro m.m .” 

Att helt kunna eliminera fallrisk är omöjligt då alla människor har rätt till ett värdigt liv 

som innebär rätt att kunna röra sig fritt i sin lägenhet och i de lokaler som finns i anslutning 

till lägenheten. Om avvikelsen gäller fall, ska en fallriskbedömning göras och ibland kan då 

orsaken till risken för fall minskas, hjälpmedel som kan rekommenderas kan vara 

höftskyddsbyxa för att förhindra skador på höft och bäcken. 

ARBETET KRING HANTERING AV FALL 

Särskilda boenden i kommunen använder sig av Senior Alert som checklista för 

förebyggandet av fall, undernäring och trycksår. Det dokumenteras och följs av  teamet 

kring den enskilde bestående av enhetschef, sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast 

och kontakt person. 
 

För patient som ramlar har flera åtgärder prövats för att minska risken för fall, hela tiden sker 

utvärdering av insatta åtgärder. På varje enhet finns det team (bestående av enhetschef, 

sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast och kontaktperson) som träffas regelbundet och 

går igenom aktuella avvikelser och möjliga åtgärder. Det är viktigt att människans integritet 

och självbestämmande tas tillvara och att patienten ska ges möjlighet att röra sig fritt. 
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Det är viktigt att patient får, utifrån sin förmåga, vara delaktig i exempelvis ändra kanal på 

tv:n, plocka upp saker från golvet, ta på sig kläder själv eller bara promenera fritt i 

gemensamma lokaler. 

 

 

FALL 1JANUARI –31DECEMBER 2015 

Antalet fall 2013 var totalt 598 och av dessa så fick 10 patient frakturer. 

År 2014 ökade antalet fall till 1041 och bland dessa fall så fick 17 patient frakturer.  

År 2015 var antalet fall 918 st och  bland dessa så fick 32 patienter frakturer. 

 

Tabell: Fall 2014 jämfört med 2015 

 

Nyberga 

 

 

Ugglan 

 

Omsorgen om 

funktions-hindrade 

 

Hemtjänsten 

 

2014 

 

2015 

 

2014 

 

2015 

 

2014 

 

2015 

 

2014 

 

2015 
 
2a           38 

2c           30 

3a           18 
3c           25 

2d          19 

3d          27 
4d          29 

 

Fyr- 
klövern 10 

 

 

29 

32 

21 

27 

27 

21 

20 

 

 

9 

 
Källbacken           19 

Pärlugglan            39 

Björkbacken 
Lövstigen 

Loftet                   96 

Skogsgläntan       63 
Solbacken            80 

Lärkan                  21 

Svalan                  33 
Gullvivan K         23 

Gullvivan S 

 

16 

- 

10 

25 

110 

43 

28 

55 

34 

59 

22 

 
Tärnstigen   22 

Björkgatan  55 

Poppeln       16 
Almen           6 

 

80 

0 

12 

3 

 
Hemtj 1       

Diamanten    90 

Vidsel           18 
Vistträsk        18 

 

Hemtjänst 2  
Fluxen            60 

Kristallen       79 

 
Hemtjänst 3 

Rubinen        107 

 

 
 

  46 

  19 

  10 
 

 

  44 

  57 

 
     

    58 

196 187 374 402 99 95 372 234 

 

 

UTVECKLINGSOMRÅDEN FALL 2016 

  Uppdatering av rutiner kring hantering av fall och det förebyggande arbetet. 

 Utifrån ökningen av frakturer det senaste  åren så har HSV enheten påbörjat en 

översyn och en kartläggning av möjligheten till att göra ett projekt med 

fallförebyggande insatser.  

 Kvalitetsgruppen  håller på att  uppdatera rutinerna kring det fallförebyggande 

arbetet samt de rutiner som hör till detta område. Och detta förväntas vara klart 

under våren2016 
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LÄKEMEDELSHANTERING  

ÅRLIG GRANSKNING AV LÄKEMEDELSHANTERINGEN 

En gång per år kommer en Apotekare och går igenom verksamhetens rutiner för 

läkemedelshantering och förvaring av läkemedlen tillsammans med sjuksköterska vid hälso- 

och sjukvårdsenheten. I genomgången 2015 visade den sammanfattande rapporten av 

kvalitetsgranskningen på ett antal punkter där det finns ett behov av utveckling av rutiner. 

Dess punkter är åtgärdade och under våren kommer en ny granskning att genomföras.  

LÄKEMEDELSGENOMGÅNGAR 

Läkemedelsgenomgångar sker kontinuerligt i de särskilda boendena och för 

hemsjukvårdspatienterna vid läkartiderna och när förnyelse av patientens recept sker.  

 

LÄKEMEDEL FÖR ÄLDRE 

När det gäller frågor generellt kring läkemedel så är de läkemedelsspecifika indikatorer ett 

lite trubbigt mått på förskrivningskvalitet eftersom de saknar information om 

bakomliggande orsaker till terapivalen. De mäter endast förskrivning av läkemedel utan att 

relatera till någon information om diagnos eller andra individ karakteristika utöver ålder och 

kön. Läkemedelsregistret är ofta den enda källan till information i detta fall. 

Neuroleptika används vid beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom 

(BPSD). Det vill säga vid svårare aggressivitet och vid psykotiska tillstånd, när en patient 

har svårare hallucinationer och man ser att patienten mår dåligt av detta. Därför så provas 

många gånger preparat i ett försök att hjälpa personen.  

 

AVVIKELSE LÄKEMEDEL 1JANUARI –31DECEMBER 2015 

Avvikelser när det gäller läkemedel handlar om risk för fel, förväxling, utebliven dos, 

felaktig dos. 

Glädjande är att läkemedelsmissar har minskat från 381missar under 2014 och 253st  under 

2015. 

De flesta avvikelser sker på morgonen samt vid middagstid då flest individer har 

ordinationer.  
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Läkemedelsmissar i verksamheten är inte utbredd som nedanstående tabell visar. Detta 

utesluter inte ett aktivt arbete för att eliminera missarna helt. För att tydliggöra 

frekvensen av läkemedels tillfällen under ett år så visas ett räkneexempel i tabellen.  

 

Tabell läkemedelshantering 

Läkemedelsmissar 

totalt 

2014 

Säbo 

2014 

Ordbo/ 

hemtj 

2015 

Säbo 

2015 

Ordbo/

hemtj 

Totalt antal läkemedelstillfällen 

Ett räkneexempel 

 

Läkemedelsmissar för 

antal patient 

 

 

 

 

 

 

171 

 

210 

 

173 

 

80 

 

Exempel: 

Antalet patienter: 381 st 

Antalet läkemedelstillfällen/3ggr/dagl. 

Detta ger : 

1143 läkemedelsdoser/dag 

8001 läkemedelsdoser/vecka 

35433 läkemedelsdoser/mån 

Och 

425 196 läkemedeldoser/år 

 

 
 
 

LEX MARIA 

Vårdgivaren ska enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen (2010:659) anmäla 

händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till 

Socialstyrelsen. Denna regel kallas Lex Maria. 

 Hälso- och sjukvårdspersonalen ska rapportera risker för vårdskador samt händelser som 

har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren 

 Vårdgivaren har en skyldighet att utreda händelser i verksamheten som har medfört eller 

hade kunnat medföra en vårdskada 

 Vårdgivaren ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en 

allvarlig vårdskada till IVO. 

Ingen avvikelse gällande läkemedelshantering har orsakat någon Lex Maria-anmälan under 

2015. 
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NATIONELLA KVALITETSREGISTER 
Verksamheten har under året arbetat med screening via de bedömningsinstrument som 

finns  i nationella kvalitetsregister såsom Senior Alert och Palliativa registret.  

SENIOR ALERT 

Senior Alert är ett nationellt kvalitetsregister för förbyggande vård och omsorg. Under året 

har riskanalyser, åtgärdsplaner och uppföljningar genomförts för förebyggande av 

undernäring, trycksår och fallolyckor. 

Verksamheten arbetar med riskanalyser kring fallolycka, trycksår och undernäring under 

året.  

Registreringen i kvalitetsregistret har inte genomförts under 2015 på grund av förändring i 

lagstiftning på området. Rutinerna har uppdaterats under 2015 och kommer att 

implementeras under 2016. Registreringen återupptas när rutinerna är uppdaterade, detta 

kommer att vara klart under våren 2016 

MUNHÄLSOBEDÖMNING ROAG 

Verksamheten genomför riskbedömning av munhälsa enligt ROAG som finns tillgänglig via 

Senior Alert. Dessa bedömningar har genomförts när behov uppstått.  

Uppsökande bedömning av munhälsan har genomförts i kommunens Särskilda boenden, 

LSS och i hemmen i landstingets regi.  

Folktandvården erbjuder utbildning till personal kring munhälsa när behov finns. 

 

Detta som ett led i förebyggande hälsovård för att förebygga undernäring, men också för att 

minska skador av läkemedel, förstärka både den psykologiska och fysiska hälsan hos äldre. 

 

INKONTINENS 

I Senior Alert finns också tillgång till registrering och utredning av inkontinens. Målet är att 

uppnå en större individuell anpassning av inkontinenshjälpmedel. Under 2016 

implementeras verktyget i organisationen. 

 

UTVECKLINGSOMRÅDEN NATIONELLT KVALITETSREGISTER 2016 

Att påbörja registrering i kvalitetsregister utifrån upprättade rutiner 
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PALLIATIVA REGISTRET/PALLIATIV VÅRD 
Svenska palliativregistret är ett Nationellt kvalitetsregister som har till mål att vara ett 

verktyg för  att successivt förbättra vården i livets slutskede nationellt, regionalt och lokalt. 

Att på patientnivå mäta hur verksamheten lever upp till definierade kriterier för god vård i 

livets slutskede och därigenom stödja ett kontinuerligt förbättringsarbete som syftar till 

optimal vård för dessa patient oavsett diagnos. Verksamhetens sjuksköterskor registrerar i 

det palliativa registret. 

Hälso- och sjukvårdsteamet har god samverkan med det palliativa rådgivningsteamet vid 

Piteå lasarett. 

 

UTVECKLINGSOMRÅDEN NATIONELLT KVALITETSREGISTER PALLIATIV VÅRD 2016 

 Att färdigställa de lokala rutinerna för palliativ vård  

 Att implementera Nationellt vårdprogram för palliativ vård 
 Att legitimerad personal får kompetensutveckling/ teamarbete kring den 

palliativa vården 

 Fortsatta kontakter med palliativa rådgivningsteamet i Piteå kommer att 

genomföras för att utveckla det lokala samarbetet. 

 

 
 

 

SVENSKT REGISTER FÖR BETEENDEMÄSSIGA OCH PSYKISKA SYMTOM VID DEMENSSJUKDOM 

(BPSD) 

90% av alla som har demenssjukdom i sitt liv drabbas någon gång av BPSD. Dessa symtom 

kan vara aggressivitet, oro, apati, hallucinationer eller sömnstörningar och de orsakar ett 

stort lidande framförallt för personen med demenssjukdomen, men även för anhöriga och 

vård/omsorgspersonal. Registrets syfte är att minska BPSD och lidandet som detta innebär 

och att öka livskvalitén för personen med demenssjukdom. Med registret som grund får 

verksamheten hjälp till bra struktur för ökad livskvalité för personen med demenssjukdom 

genom personcentrerad omvårdnad och gemensamt språk för personalen. 

Till stöd vid specifika problem finns HSV teamet. Bedömningen utförs av utbildad 

baspersonal. Registrering i kvalitetsregistret sker i nuläget inte på alla enheter men arbetet 

pågår. 

 

UTVECKLINGSOMRÅDEN FÖR BPSD 2016 

 Fortsatt implementering av bedömningsverktyget BPSD till baspersonal samt 

legitimerad personal. 

 Använda registret för att kvalitetssäkra vården av personer med 

demenssjukdom på alla enheter i kommunen 
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ÖPPNA JÄMFÖRELSE 
Syftet med Öppna Jämförelser är att genom indikatorbaserade jämförelser ge 

beslutsfattare ett underlag för att följa upp och förbättra sina egna resultat. Rapporten ger 

en bred bild av områden som påverkas av kommunernas och landstingens insatser. 

Insatserna ska fungera oavsett vem som är ansvarig huvudman, exempel på insatser kan 

vara läkemedelshantering, rehabilitering och palliativ vård. 

 

Parametrar skickas in till Socialstyrelsen men används inte i dagsläget för att planera 

verksamheten. 

 

UTVECKLINGSBEHOV ÖPPNA JÄMFÖRELSER 2016 

  Att på äldreomsorgens verksamhetsmöten använda öppna jämförelser i den 

övergripande planeringen av samverkan mellan legitimerad personal och övrig 

socialtjänst. 

 
 
 

NUTRITION HOS ÄLDRE 
God hälsa och livskvalitet förutsätter ett gott näringstillstånd. Kosten är ett viktigt 

redskap för att förebygga sjukdom och bevara hälsa. Vid sjukdom och ohälsa ökar 

behovet av energi och näringsämnen medan förmågan att äta och tillgodogöra sig maten 

kan minska. Risken för sjukdom ökar med stigande ålder, vilket innebär att äldre utgör en 

riskgrupp för utveckling av sjukdomsrelaterad undernäring. Vid sjukdom utgör energi- 

och näringsintaget en del av den medicinska behandlingen och sorterar under hälso- och 

sjukvården. Patientens näringsintag ska betraktas som annan medicinsk behandling och 

ska ha samma krav på utredning, diagnos, behandling, uppföljning och dokumentation. 

 

Målet är att ingen boende på Älvsbyns kommuns särskilda boenden och inom omsorgen 

om funktionshindrade eller i hemsjukvården ska lida av obehandlad under/felnäring. 

Under 2014 så genomfördes en granskning av nutrition och hantering kring detta. Ett 

antal förbättringsområden lyftes och MAS fick i uppdrag att genomföra en 

utbildningsinsats. Utbildning har genomförts under hösten 2015 för all personal.  

Ny riktlinje är upprättad och implementering under 2016. 

UTVECKLINGSBEHOV NUTRITION 2016 

 Att implementera riktlinjerna 
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KLAGOMÅL OCH SYNPUNKTER 
I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt 

kvalitetsarbete SOSFS 2011:9 framgår det i 3 §: 

 att vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS 

ska ta emot och utreda klagomål och synpunkter på verksamhetens kvalitet från 

vård- och patient och deras anhöriga, personal, vårdgivare, de som bedriver 

socialtjänst, de som bedriver verksamhet enligt LSS, myndigheter, och 

föreningar, andra organisationer och intressenter. 

De rapporter, klagomål och synpunkter som kommer in, ska sammanställas och 

analyseras för att kunna se mönster eller trender som pekar på brister i verksamhetens 

kvalitet. Med dessa utredningar som underlag ska resultaten av de aktiviteter som 

genomförts och de åtgärder som vidtagits säkra verksamhetens kvalitet. 

 

Alla klagomål ska utredas av den enhetschef som är ansvarig för berörd verksamhet. Det 

finns förbättringsmöjligheter för hanteringen av klagomål och synpunkter då den 

övergripande hanteringen för verksamhetsutveckling är otydlig. 

Verksamheten behöver uppmuntra individer som har insatser från verksamheten och 

deras anhöriga att komma med synpunkter och klagomål. 

 

UTVECKLINGSBEHOV KLAGOMÅL OCH SYNPUNKTER 2016 

 Säkerställa att individen och anhöriga har möjlighet att lämna in synpunkter och 

klagomål 

 Att utredningen synliggörs enligt föreskriften SOSFS 2011:9 
 
 

HUR PATIENTSÄKERHETSARBETET HAR BEDRIVITS SAMT 

VILKA ÅTGÄRDER SOM GENOMFÖRTS FÖR ÖKAD 

PATIENTSÄKERHET.  

LÄKEMEDELSHANTERING  

 Läkemedelshanteringen granskas årligen av extern granskare (apotekare) och redovisas till 

MAS. Förbättringar utförs av kommunens sjuksköterskor utifrån rapporten. 

 Läkemedelsgenomgångar genomförs fortlöpande av omvårdnadsansvarig 

sjuksköterska och behandlande läkare. 

KVALITETSREGISTER  

 All personal har fått utbildning i hanteringen av det evidensbaserade 

bedömningsinstrumentet: BPSD 

 Registrering i palliativa registret har pågått hela året. 

 Bedömningar i Senior Alert har genomförts men ej registrerats i kvalitetsregister 
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VÅRDPLANER  

Antalet vårdplaner har ökat enligt tabellen nedan. Den individuellaplanen beskriver de insatser 

som individen har planerat tillsammans med hälso-och sjukvårdsenheten.  

 

 2015 2014  

Antal vårdplaner 209 41  

 

BEDÖMNINGSINSTRUMENT 

För att säkerställa att patienten får rätt vård och behandling används olika evidensbaserade 

bedömningsinstrument 

Sjuksköterskor använder: 

 Visuell analog Skala (VAS) – Smärta 

 Abby pain scale- smärtbedömning hos patienter med kognitiv svikt 

 Blåsträningsschema- för att bibehålla urinblåsans kapacitet 

 Vätskelista- för bedömning av vätskeintaget 

 OBS-schema- för bedömning av sinnesstämning/sömn 

 Socker-dagbok- för bedömning av blodsockernivån över dygnet 

 Riskanalys vid fall 
 skattningsschema vid Parkinsons sjukdom- bedömning av rörligheten vid 

läkemedelsbehandling 
 
Sjukgymnast/fysioterapeut använder 
 Riskanalys vid fall 

 Generell motorisk funktionsbedömning (GMF) – ett bedömningsinstrument för äldre 

 Bergs balanstest – Balanstest 

 Timed up and go (TUG) – Gång och balanstest 

 6 minuters gångtest – bedöma arbetskapacitet relaterat till aktiviteter 

 Falls efficacy scale (FAS) – Bedöma tilltro till sin balans 

 Stops walking when talking – Identifiera personer med ökad fallrisk 

 Modifierad motor assessment scale (M-MAS) - Tonusbedömning 

 

Arbetsterapeut använder:  

 AMPS-"The Assessment of Motor and Process Skills" är en innovativ 

observationsundersökning som mäter kvaliteten på en individs förmåga att utföra 

hushålls- (instrumentella) eller personliga aktiviteter i det dagliga livet . 

 ADL-taxonomin- bedömningsinstrumentet inom arbetsterapi och används för att 

beskriva en persons aktivitetsförmåga. 

 COPM-The Canadian Occupational Performance Measure, COPM bedömningsinstrument 

i syfte att upptäcka förändringar i en individs uppfattning om sin förmåga vid utförandet av 

olika aktiviteter över tid. Det bygger på intervju med en person med aktivitetsproblem inom 

olika kategorier, vilka är personliga dagliga aktiviteter, produktivitet och fritid. 
 Riskanalys vid fall 

 

UTVECKLINGSBEHOV FÖR ÖKAD PATIENTSÄKERHET 2016 

 Översyn av vilka bedömningsinstrument som ska användas för att systematiskt 

förbättra vård och omsorg inom hälso- och sjukvården i kommunen. 

 Implementera dessa bedömningsinstrument 

 Fortsatt registrering i kvalitetsregister för att använda resultat och utveckla 
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kvalitén och säkerheten i kommunens hälso- och sjukvård.  

 Uppföljning av implementerade rutiner och riktlinjer gällande Vårdhygien 

 Fortsatt deltagande i mätningen av vårdrelaterade infektioner enligt HALT 

 Utveckla metoder för kvalitetsmätning i den egna organisationen 

 

SAMVERKAN FÖR ATT FÖREBYGGA VÅRDSKADOR  
En viktig del i patientsäkerhetsarbetet är hur hälso- och sjukvården samverkar med andra 

både internt och externt. Formerna för samverkan regleras i samverkansdokument och i 

planerade möten under året. 

 Länsövergripande avtal för läkarmedverkan finns upprättat. Denna kommer att uppdateras 
våren 2016. 

 Lokalt avtal för läkarmedverkan med Hälsocentralen finns upprättat. 

 Samverkans dokument har upprättats med akutmottagningen vid Piteå lasarett 

 Teamsamverkan för att identifiera risker för vårdskador samt förebygga dessa. 

 Regelbundna möten med enhetschef och legitimerad personal inom särskilt boende, 

hemtjänst, omsorgen om funktionshindrade, personlig assistans. 

 Regelbundna möten med primärvården där MAS och enhetschef för Hälso- och 

sjukvårdens personal deltar. 

 Riskanalys enligt socialstyrelsens modell används för strukturerad riskanalys 

inom verksamheten 

 Multiprofessionellt team samverkar för att individen ska få en sammanhållen 

och personcentrerad vård. 

 

MULTIPROFESSIONELLT TEAM  
Under 2014 har verksamheten upprättat multiprofessionella team. I dessa team ingår 

sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast, biståndshandläggare och anhörigkonsulent. 

Målsättningen är att tydligare sätta patientens/brukarens önskemål i fokus, effektivisera och 

utveckla insatsernas kvalitet samt förbättra samverkan mellan olika professioner för att 

kvalitetssäker vård och omsorg. 

 

Insatserna ska  

 Anpassas och genomföras i samråd mellan patienten/brukaren och alla involverade 

medarbetare i det multiprofessionella teamet.  

 Utgå ifrån patientens förmågor, önskemål och behov.  

 Insatserna ska utföras så att patienten upplever att den utförs av en gemensam instans 

 Ska vara tillgänglig dygnet runt och utföras med tydlighet, trygghet, säkerhet och med god 

kvalitet.  

 Genomföras med god tillgänglighet och kontinuitet och antalet involverade personer/ 

professioner per individ bör baseras på patientens behov.  
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Teamet verkar för gemensam planering och hantering av ärenden. Det sker genom dialog, 

daglig planering/styrning, uppföljning och utvärdering av insatser. Målet är att 

patienten/brukaren ska få rätt hjälp och stöd i rätt tid på rätt nivå utifrån sina förmågor behov 

och önskemål och med hänsyn till integritet.  

 

Med patientens/brukarens fokus och samtycke i samverkan  

 Genomförs gemensamma multiprofessionella team baserade bedömningar av inkomna 

ärenden  

 Genomförs gemensam planering av åtgärder och insatser  

 Får teamet relevant information om gemensamma ärenden där åtgärder inte är aktuella 

men informationen bedöms nödvändig 

 Vid behov genomförs uppföljning/utvärdering av ärenden och av det dagliga arbetet  

 Genomförs gemensam träffbokning för samordnad vårdplanering (SIP) och/eller 

uppföljningar  

AVVIKELSER TILL ANNAN VÅRDGIVARE 

För att öka säkerheten för patient när det gäller samverkan mellan sjukhus/verksamhet 

och hälsocentralen/verksamheten används avvikelsehantering mellan vårdgivarna. 

Älvsbyns kommun har skickat 12 st avvikelser under2014.  

Återkopplingen från dessa har inkommit i varierande grad och planerade möten har 

genomförts med vissa enheter med syfte att kvalitetssäkra vården. 

Tidigare har möten för samverkan funnits för att planera för kvalitetssäkrad vård, bör 

uppdateras för 2016 

Under 2015 har rutinen för att skicka avvikelser till samverkans partners ökat och det 

tydliggörs att det finns förbättringspotentialer att göra kring kvalitetssäkringen. 

Tabellen nedan visar fördelningen av avvikelser samt där återkoppling har skett. 

 

 
Tabell över avvikelser till annan vårdgivare 

 2014 2015 

Avvikelse  till annan 

vårdgivare där svar 

inkommit 

3 3 

Avvikelse till annan 

vårdgivare där svar inte 

inkommit 

4 9 

Avvikelse till ÄHC där svar 

inkommit 

 

3 7 

Avvikelse till ÄHC där svar inte 

inkommit 
2 20 

Avvikelser från annan 

vårdgivare till HSV enheten 
1 9 samtliga har fått svar 
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UTVECKLINGSOMRÅDE UNDER 2016 

 Att tillsammans med Älvsbyns Hälsocentral utveckla samverkan i samband med 

avvikelser samt det proaktiva arbetet 

 Att tillsammans med sjukhusen utveckla samverkan i samband med avvikelser 

samt det proaktiva arbetet 

 

 

SAMVERKAN VÅRDHYGIEN 

God vårdhygien är åtgärden som hindrar uppkomsten av vårdrelaterade infektioner. Risken 

att smittas är störst för människor med nedsatt immunförsvar. Det är därför viktigt att 

vårdarbetet bedrivs på ett sådant sätt att smittspridning inte sker. 

 

För att kunna upprätthålla en god vårdhygienisk kvalitet ska de länsövergripande riktlinjerna 

för vårdhygien samt Socialstyrelsens föreskrifter följas. Målsättningen är att hindra 

smittspridning mellan patienter och mellan patient och personal . 

De länsövergripande hygienrutinerna har uppdaterats under 2015. 

 

Basal hygienregel innebär: 

 Att använda arbetskläder som är kortärmade och byts dagligen eller vid behov. 

 Att inte använda smycken eller klockor på händer eller underarmar och ha uppsatt 

hår samt att hålla naglarna kortklippta. 

 Att använda skyddshandskar som byts mellan patient. Att före och efter all kontakt 

med patient desinfektera händerna med huddesinfektions medel. 

 Att vid nära kontakt med patient eller säng ska engångs-/skyddsförkläde av plast 

eller vårdtagarbunden skyddsrock användas. 

 

SAMVERKAN: TESTBÄDD 

Under 2015 har rutiner för utredning av kognitiv svikt utarbetats och implementerats. Gruppen 

har under året arbetat tillsammans och nya rutiner finns upprättade. 

  

UTVECKLINGSOMRÅDEN VÅRDHYGIEN UNDER 2016 

 Implementera vårdhygienriktlinjerna 

 Upprätta rutiner för egenkontroll gällande de basala hygienrutinerna med 

enhetschefer, sjuksköterskor, arbetsterapeut, sjukgymnast, undersköterskor 

baspersonal och personliga assistenter 

 Att delta i nationell mätning av vårdrelaterade infektioner enligt 

Folkhälsomyndigheten  
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UTVECKLINGSOMRÅDEN SAMVERKAN FÖR ATT FÖREBYGGA VÅRDSKADOR2016: 

 Fortsatt implementering av de rutiner som utvecklades kring Testbädd 

 God vård i livets slutskede. Se kapitlet om palliativ vård 

 

 

SAMORDNAD INDIVIDUELL PLAN (SIP) 

När en patient/brukare har behov av insatser från olika vårdgivare eller inom kommunens 

verksamhet med behov av flera olika professioner så upprättas en SIP. Där synliggörs behov 

som finns och planen beskriver hur det ska gå till. Som ett led i kvalitetssäkringen ska en 

avvikelserapport skrivas då de gemensamma länsövergripande riktlinjerna inte följs. 

För vårdplanering mellan vårdgivare så finns ett IT-stöd som heter Meddix. Det har funnits 

svårigheter med hanteringen av Meddix. Detta IT-stöd håller på att uppdateras och en rutin 

kring organisationstruktur kommer att utarbetas. Kommunförbundet håller i detta arbete. 

 
 

UTVECKLINGSOMRÅDEN SAMORDNAD INDIVIDUELL PLAN (SIP) 2016 

 Fortsatt implementering av rutiner vid vårdplanering 

 Fortsatt implementering av rutinen för hantering av Meddix 

 

DOKUMENTATION 

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra 

patientjournal över de bedömningar som gjorts och som ligger till grund för olika beslut av 

behandling eller insatser. Såväl den planerade som den genomförda vården måste finnas 

dokumenterad i journalen. 

Det identifierades ett behov av utbildning kring dokumentation i hela socialtjänsten redan 

2013. Under 2014 har planering gjort för att genomföra utbildningsinsats och under 2015 

genomförde baspersonal den webbaserad utbildningen kring den sociala dokumentationen. 

Den internationella klassificeringen av sökord (ICF) för dokumentation kommer att 

inplementeras under 2016 och kommer att gälla all personal som dokumenterar 
 

UTVECKLINGSOMRÅDEN DOKUMENTATION 2016 

 Att all personal ska ha genomgått utbildningen kring de nya sökorden ICF  i 

dokumentationen. 

 Förbättra dokumentationen i omvårdnadsjournalen. (Patientdatalagen). Genom 

utbildning 
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LÄKARMEDVERKAN 

Läkare ingår inte i den kommunala hälso- och sjukvården. Landstingets läkare har inte något 

ledningsansvar inom den kommunala hälso- och sjukvården.  

Distriktsläkare ansvarar för vård och behandling till de patienter som har insatser i särskilt 

boende, omsorgen om funktionshindrade samt hemsjukvård. 

Sjuksköterska har tid tillsammans med läkare på Hälsocentralen 2 timmar dagligen för 

konsultation läkare. Läkaren gör också hembesök vid behov i Särskilt boende samt även 

konsultationstid 15 min dagligen för hemsjukvården patient. 

Sjuksköterskan/sjukgymnast/arbetsterapeut kontaktar vid behov läkare på vårdcentralen 

dagtid. Kvällar, nätter och helger kontaktas jourhavande läkare på Piteå lasarett.  

Patienten skickas till sjukhus när Hälsocentralens läkare inte finns tillgänglig och tillståndet 

kräver läkarvård. Vid tillstånd som inte kräver omedelbar läkarkontakt tas kontakt med läkare 

från Hälsocentralen närmast påföljande vardag. 
 

Samverkansavtal mellan Älvsbyns kommun och Hälsocentralen finns upprättade och är 

aktuella. Avtalen reglerar samarbetsformer och gemensamma mål för samverkan inom 

den kommunala hälso- och sjukvården. 

Under 2013-2015 har Hälsocentralen haft problem med tillgången av läkare vilket har 

orsakat problem kring de läkartider som behövts i verksamheten.  

 
Det finns behov av att upprätta samverkans former med Hälsocentralen 

gällande läkemedelsgenomgångar. 

 

UTVECKLINGSOMRÅDEN LÄKARMEDVERKAN 2016: 

 Samverkan med landstinget kring svårigheter med tillgången till läkare 

 Utveckla samverkans dokument för samverkan beträffande planering 

inför läkarkonsultation samt läkemedelsgenomgångar. 

 

STRUKTUR FÖR UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING  
Verksamheten har att under 2015 utarbeta strukturer för hur uppföljning av olika områden ska 

ske. I dagsläget sker uppföljning i samband med vårdplaner, rehabplaner och avvikelser i 

avvikelsehanteringssystemet. 

 
 

UTVECKLINGSOMRÅDEN STRUKTUR FOR UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING 2016 

 Struktur för uppföljning av mål enligt ledningssystem 

  Struktur för uppföljning enligt föreslagna förbättringar från föregående 

års patientsäkerhetsberättelse 

 Utveckla uppföljningen via kvalitetsregistren 

  Genomföra brukarundersökningar 

 Struktur för uppföljning Öppna jämförelser 
 
 



 

25/28 

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS RAPPORTERINGSSKYLDIGHET    
Vård- och omsorgspersonalen inklusive legitimerad personal rapporterar avvikelser enligt rutin. 

Verksamheten har regelbundna träffar där avvikelser analyseras och åtgärder diskuteras. 

 Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) gör omedelbar bedömning när avvikelse 

inkommit och gör en utredning. Vid allvarliga händelser där patient drabbats av eller 

utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada sker Lex Maria anmälan 

 Teamet bestående av enhetschef och legitimerad personal analyserar avvikelserna som 

inkommit för att eventuellt se mönster i arten av avvikelser och vidta åtgärder och för 

detta skapa nya rutiner. Upprättandet av nya rutiner inom hälso-och sjukvård diskuteras 

med MAS vid framtagandet  

 Avvikelsestatistik redovisas 1g/år till vårdgivaren via patientsäkerhetsberättelse. 
 
 
 

GENOMFÖRDA MÅL OCH STRATEGIER FÖR HÄLSO- OCH 

SJUKVÅRD 2015 
Verksamheten har under året som gått arbetat med mål och strategier enligt tabellen nedan: 
Det finns även beskrivet under respektive avsnitt 

 

MÅL OCH STRATEGIER FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRD  

2015 

Patienterna ska erbjudas en trygg, lättillgänglig 

vård med god kontinuitet. Vården skall bedrivas 

med respekt för patientens integritet och 

självbestämmande. 

RESULTAT FÖR 2015 

 Vara en del i verksamhetens planering för 

kvarboende 

 

Fortsatt arbete kommer att pågå under 

2016 och framåt 

 Skapa team för att med patienten i fokus 

kunna erbjuda evidensbaserad hälso- och 

sjukvård i samverkan med övrig 

socialtjänst. 

Multiprofessionellt team  finns i 

verksamheten och arbetet är pågående 

 Skapa en organisation för förbättringsarbetet, 

rehabilitering och omvårdnad i verksamheten 

med utgångspunkt för kommunaliserad 

hemsjukvård och för att kunna stödja 

kvarboende . 

 

Multiprofessionellt team  finns i 

verksamheten och arbetet är pågående 
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RESULTAT GRUPPER TILLSATTA FÖR 

KVALITETSSÄKRING 2015 
Resultat för 2015 

 Kvalitetsgruppen: identifiera behov av 

uppdaterande av rutiner: under 2015 startar 

gruppen med rutinerna kring Senior Alert. 

Gruppen består av 2 st sjuksköterskor, en 

arbetsterapeut och en sjukgymnast. 

Gruppen har under 2015 arbetat med 

att uppdatera rutiner som finns kring  

fall, nutrition, trycksår, munhälsa och 

inkontinens. 

Rutiner och riktlinjer finns klara för 

nutrition och inkontinens,  

Fortsatt arbete under 2016 med de 

övriga rutinerna 

 Palliativvård: grupp tillsatt för att upprätta 

rutiner kring palliativ vård. Gruppen består 

av 2 st sjuksköterskor 

Arbetet är påbörjat och fortsätter 

under 2016 

 Checklistor: uppdatering av de checklistor 

som finns vid introduktion av ny personal 
Finns upprättade och uppdaterade 

 Sjuksköterskeuppdraget: en översyn av det 

dokument som finns där 

sjuksköterskeuppdraget beskrivs. 

Pågår  

 Delegeringsgruppen: Utvärderar och 

uppdaterar rutinen kring delegering av 

personal 

Gruppen har uppdaterat rutin kring 

delegeringsförfarandet som 

implementeras under våren 2016 

 Grupp: Inkontinenshjälpmedel. 

Utbildningsinsats samt upprättande av 

rutiner för utredning, ordination, uppföljning 

Gruppen har upprättat rutin kring 

utredning av 

inkontinenshjälpmedelsbehov 

 Läkemedel/omläggningsmaterial: Grupp som 

gör en översyn av omläggningsmaterial som 

verksamheten använder. 

Översyn är genomförd och utbildning 

kring aktuella materia är genomförd 

Arbetet fortsätter under 2016 

 Bedömningsinstrument. En översyn av de 

bedömningsinstrument som verksamheten 

använder 

Arbetet är påbörjat och fortsätter 

under 2016 

 Testbädd- personcentrerad vård: Gruppen tar 

fram rutiner för hur demensriktlinjerna ska 

implementeras i samverkan med Älvsbyns 

Hälsocentral 

Projektet är avslutat. Samverkan kring 

fortsatt implementering är pågående 

tillsammans med Älvsbyns HC 

 Uppdrag utreda behov av demensteam-  

uppdrag av politiker 
Ej påbörjat 

 Nutritionsutbildning: kommer att 

genomföras under hösten 2015 
Utbildning är genomförd under hösten 

2015,  Riktlinje är upprättad och 

implementeringen sker under 2016 

 Värdegrund: Fortlöpande samtal I olika 

arbetsgrupper 
Arbetet är påbörjat och fortsätter 

under 2016 

 Utvärdera Resurs och samordningsträffar sk. 

RoS-träffar:  sker under våren 2015 
klart 

 Egenvård : ett förtydligande gällande egenvård 

kommer att upprättas under 2015 

 

Rutin är upprättad  

Rutinen implementeras under 2016 
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RESULTAT ÖVRIG KVALITETSSÄKRING 2015 

 
RESULTAT FÖR 2015 

Infoview databaserat program från NLL Utbildning i systemet för uppföljning 

och kontroll av hyrda hjälpmedel 

ICF- internationellt klassifikation sökord kring 

dokumentation 
Sökord ska implementeras för 

sjuksköterskor, omvårdnadspersonal 

under 2016 

Utbildning kring åldrande inom omsorgen  Sjuksköterska, arbetsterapeut  och 

sjukgymnast inom omsorgen har 

genomgått utbildning samt påbörjat 

planering kring arbetsmodell utifrån 

utbildningen 

BPSD( beteendemässiga och psykiska symtom vid demens) All personal har genomgått utbildning 

i bedömningsverktyget  för BPSD 

Öppna jämförelser Arbetet är inte påbörjat. Används inte 

i verksamheten för att kvalitetssäkra 

  

  

STRUKTUR FÖR UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING 2015 
 Strukturen för uppföljning och utvärdering ska bygga på de utvecklingsbehov som 

identifierats under föregående års patientsäkerhetsberättelse. 

 Att i ledningsgruppen för äldreomsorgen samt omsorgen om funktionshindrade arbeta med 

frågorna kring de uppföljningar och utvärderingar som genomförs via öppna jämförelser och 

kvalitetsregister. 

 Det IT-baserade avvikelserapporteringssystemet ska användas för regelbundna uppföljningar 

kvartalsvis för att möjlighet ska ges till förebyggande arbetet vid de olika enheterna och 

användas för de egna analyserna samt den mer övergripande verksamhetsnivån. 
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UTFÖRA VÅRD OCH OMSORGSMETODER SOM ÄR 

EVIDENSBASERADE OCH UTVECKLA DET SYSTEMATISKA 

FÖRBÄTTRINGSARBETET 2016 GENOM ATT: 
 att använda öppna jämförelser i den övergripande planeringen av samverkan mellan 

legitimerad personal och övrig socialtjänst. 

  Fortsätta implementeringen av Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom  

 Fortsätta implementeringen bedömningsinstrumentet för beteendemässiga och psykiska 

symtom vid demenssjukdom (BPSD) vid särskilt boende. 

 Att implementera och använda kvalitetsregistren Senior Alert. BPSD, palliativa registret, 

öppna jämförelser som en del i det övergripande systematiska förbättringsarbetet. Att 

avvikelserapporteringen ska vara tydlig för all personal. 

  Läkarmedverkan: att under 2015 genomföra riktade läkemedelsgenomgångar i samverkan 

med Hälsocentralen. 

 Att under 2015 uppdatera rutiner kring avvikelsehantering samt klagomål och synpunkter 

 

 


