Socialförvaltningen

Datum
2019-01-30
Ärendenr
2019-000028.709

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse
2018

Elin Zell
Socialt ansvarig samordnare
Forozan Magouli
Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Tibro kommun
543 80 TIBRO
www.tibro.se
kommun@tibro.se
Växel: 0504-180 00

Sida 2 (36)

Innehåll
Sammanfattning ................................................................................................................ 4
Inledning ........................................................................................................................... 5
Socialförvaltningens kvalitetsarbete................................................................................... 5
Värdegrund................................................................................................................. 6
Socialförvaltningens uppdrag...................................................................................... 6
Organisation och ansvar.................................................................................................... 8
Kvalitetsledningssystem .................................................................................................... 9
Organisationsöversyn ................................................................................................. 9
Nyckeltalsuppföljning ................................................................................................ 10
Avvikelsehantering ................................................................................................... 11
Rapporteringsskyldighet enligt Lex Sarah och Lex Maria ................................... 11
Antal fallolyckor ................................................................................................. 12
Avvikelser angående läkemedelshantering ........................................................ 13
Klagomål/Synpunkter ......................................................................................... 14
Fel och brist ....................................................................................................... 14
Lex Sarah .......................................................................................................... 14
Lex Maria ........................................................................................................... 16
Riktlinjer och rutiner .................................................................................................. 16
Delegeringar.................................................................................................................... 17
Dokumentation ................................................................................................................ 17
Samverkan för att öka kvalitet- och patientsäkerhet ........................................................ 18
Samverkan med patienter/brukare och närstående .................................................. 18
Samverkan med medborgare ................................................................................... 18

Sida 3 (36)

Samverkan för att förebygga vårdskador SOSFS 2011:9 5 kap. 2 § ......................... 19
Tillsyn .............................................................................................................................. 20
Egenkontroll .................................................................................................................... 21
Statistik ..................................................................................................................... 21
Äldreomsorg ...................................................................................................... 22
Funktionsnedsättning ......................................................................................... 24
Barn och unga ................................................................................................... 25
Försörjningsstöd ................................................................................................ 25
Missbruk ............................................................................................................ 27
Kontroll av rättssäkerheten barn placerade i familjehem ........................................... 27
Loggningar ............................................................................................................... 28
Egenkontroll Hälso- och sjukvård ............................................................................. 28
Hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits samt vilka åtgärder som genomförts för ökad
patientsäkerhet ................................................................................................................ 29
Läkemedelsgenomgång ........................................................................................... 29
Medicinska vårdplaner .............................................................................................. 29
Basala hygienrutiner ................................................................................................. 30
Rehabiliterande arbetssätt ........................................................................................ 31
Kvalitetsregister ........................................................................................................ 32
Senior alert ........................................................................................................ 32
Svenska palliativregistret ................................................................................... 33
Övriga parametrar har inte ändrats nämnvärt från året innan. ............................ 34
Svenskt register för beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom
(BPSD) .............................................................................................................. 35
Mål och strategier för kommande år ................................................................................ 36

Sida 4 (36)

Sammanfattning
Under året har ett arbete pågått med att ta fram en ny organisationsstruktur, den nya
organisationen trädde i kraft 2019-01-01. Målet är förbättrad kvalitet, säkrare vård och ökad
samverkan.
Socialförvaltningen i Tibro kommun använder olika verktyg för att systematiskt följa upp kvalitetoch patientsäkerhetsarbetet. De kvalitetsverktyg som används är bland annat: kvalitetsregister,
punktprevalensmätningar, öppna jämförelser och avvikelsehantering.
En insats kring ökad kunskap och förståelse gällande avvikelsehantering har genomförts.
Socialt ansvarig samordnare och Medicinskt ansvarig sjuksköterska har informerat all personal
inom vård och omsorg och funktionsnedsättning på arbetsplatsträffar. Informationen har
tydliggjort vikten av rapporteringsskyldigheten enligt Lex Sarah och Lex Maria samt det
systematiska kvalitetsarbetet.
Resultaten av 2018 års kvalitet- och patientsäkerhetsarbete visar dock att vi behöver förankra
syftet med och implementeringen av avvikelsehantering och rehabiliterande arbetssätt, för att
ytterligare förbättra kvalitén för våra brukare/patienter.
Extern och intern samverkan en viktig del för ökad kvalitet- och patientsäkerhetsarbetet.
När Tibro bon har behov av vård och omsorg från fler vårdgivare samtidigt måste personal från
äldreomsorg, hemsjukvård, primärvård och specialistvård samspela så att det sammanlagda
resultatet bidrar till ett tryggt och självständigt liv. En handlingsplan finns upprättad mellan Tibro
kommun och primärvården i kommunen samt ett gemensamt hälso- och sjukvårdavtal i Västra
Götaland. Båda med syfte att säkra ett gott, säkert och jämlikt omhändertagande för de personer
som har ett behov av hälso- och sjukvårdsinsatser från både kommun och landsting.

Det är av stor vikt att avvikelsehanteringen är väl implementerad inom alla verksamheter för ett
kontinuerligt systematiskt förbättringsarbete. Framkomna brister i avvikelserna under året har
resulterat till bland annat följande åtgärder: Introduktionsutbildning inom
myndighetshandläggning, egenkontroll över placerade barn i familjehem, översyn av
delegeringsförteckningen samt upprättade/reviderade riktlinjer.
Stort fokus under 2019 kommer att ligga på att tydliggöra handläggningsprocessen för våra
myndighetshandläggare. Handläggningsprocessen kommer att arbetas igenom gemensamt för att
sedan upprätta och revidera tydliga riktlinjer inom varje myndighetsområde.
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Inledning
Syftet med kvalitet- och patientsäkerhetsberättelse är att öppet och tydligt för alla redovisa
strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra kvaliteten och patientsäkerheten.
Kvalitet- och patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att bedöma
hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten har bedrivits i
verksamhetens olika delar.
Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) är vårdgivaren skyldig att senast den 1 mars varje år
upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Socialförvaltningen har beslutat att upprätta en
gemensam kvalitet- och patientsäkerhetsberättelse utifrån berörda lagstiftningar inom hela
socialförvaltningen.

Socialförvaltningens kvalitetsarbete
Varje individ ska känna att den ges en trygg och säker vård och omsorg. Tibro Kommun som
ansvarig för vård och omsorg har ett ansvar för att planera, leda och kontrollera att varje
medarbetare inom verksamheten kan utföra sitt arbete under sådana förutsättningar att en god
och säker vård och omsorg upprätthålls (SFS 2017:30). Vårdgivaren eller den som bedriver
socialtjänst har även ansvar för att det finns ett ledningssystem (SOSFS 2011:9) som ska löpande
utveckla och kvalitetssäkra verksamheten. Genom att alla i verksamheten är delaktiga i det
systematiska förbättringsarbetet kan förbättringsområden identifieras, analyseras och leda till
förbättrande åtgärder i verksamheten.
Socialförvaltningens kvalitetsarbete är inriktat på att göra rätt saker från början för att undvika
brister i verksamheten. Grunden för en kvalitetsutveckling handlar i första hand om att utgå från
den enskildes behov och just därför är den enskilde i centrum.
En värdegrund byggs upp av gemensamma värderingar om hur vi ska bemöta varandra och
beskriver det förhållningssätt som personalen ska ha i sitt arbete. I Tibro har vi valt att arbeta
fram en gemensam värdegrund för hela socialförvaltningen.
Värdegrunden är en del av förvaltningens samlade kvalitetsarbete och ett sätt för all personal att
vara delaktiga i detta arbete är att aktivt arbeta med ledstjärnor.
Ledstjärnorna ska spegla hur enheten vill upplevas av den enskilde och dess närstående samt
andra besökare. Dessa ledstjärnor ska vara vägledande för personalen i det dagliga arbetet.
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Vad är kvalitet i socialförvaltningen i Tibro
Med kvalitet menas att den enskilde ges förutsättningar att leva ett självständigt, meningsfullt och
aktivt liv. Socialförvaltningens kvalitetsarbete är inriktat på att göra rätt saker från början för att
undvika brister i verksamheten. Således definieras kvalitet enligt följande punkter:
 Vi sätter dig i centrum
 Kvalitet ska genomsyra vår verksamhet
 Du ska ges möjlighet att leva ett självständigt, meningsfullt och aktivt liv
 Kvalitet för oss handlar om att utgå från dina behov
 Vi uppnår rätt kvalitet när du upplever att den omsorg, vård och service du får
överensstämmer med det vi kommit överens om

Värdegrund
Socialförvaltningen har tre värdeord som tillsammans utgör stommen i den gemensamma
värdegrunden:
Delaktighet
 Du ska uppleva att vi lyssnar på dig.
 Du ska uppleva att vi har som målsättning att tillsammans med dig tillgodose dina behov.
 Du ska uppleva att vi håller dig informerad.
Respekt
 Du ska uppleva att vi möter dig på ett respektfullt sätt utifrån just din situation.
 Du har alltid rätt att framföra dina åsikter på den hjälp du får av oss.
 Du ska uppleva att den hjälp du får ger dig möjligheter till ett värdigt liv och välbefinnande
Trygghet
 Du ska uppleva att du kan lita på givna löften och överenskommelser.
 Du träffar kompetent personal.
 Du ska uppleva att du får rätt hjälp på rätt sätt vid rätt tillfälle utifrån aktuell lagstiftning.

Socialförvaltningens uppdrag
En av förvaltningens viktigaste uppgifter är att se till att alla som bor eller vistas i Tibro får det
stöd och den hjälp de behöver för att kunna leva ett självständigt liv. Det kan exempelvis handla
om att stödja och utveckla kommuninvånarnas möjligheter till ekonomisk och social trygghet men
även att möjliggöra att den enskilde kan leva ett självständigt liv trots stigande ålder eller
funktionsnedsättning.
Socialförvaltningen har arbetet fram ett antal uppdrag som bedöms vara viktiga i kvalitetsarbetet.
Dessa uppdrag ska varje enhet, i den mån det är tillämpligt, ha rutiner och former för.
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Samtliga sex uppdrag:


Ledstjärnor
Personalen och enhetschef på samtliga enheter har gemensamt diskuterat fram vilka
ledstjärnor som gäller på den specifika enheten. Dessa ledstjärnor ska vara vägledande i
det dagliga arbetet.



Reflektion
Den grundläggande tanken med reflektion är att noggrant tänka igenom,
medvetandegöra och utveckla förhållningssätt och lösningar på frågeställningar man ställs
inför i det dagliga arbetet. Att reflektera över upplevelser och erfarenheter i
vardagssituationer bidrar till att fundera över rådande arbetssätt; arbetar vi på bästa sätt
eller bör en förändring komma till stånd? Varje enhet ska ha möjlighet till reflektion i
arbetet.



Välkomstsamtal
Varje enhet, där det är tillämpligt, ska ha en rutin för välkomstsamtal. Denna rutin ska
bland annat beskriva hur samtalet ska gå till och vilket innehåll men även vilka som ska
delta.



Anhörigstöd
Enligt socialtjänstlagen ska socialnämnden erbjuda stöd för att underlätta för de personer
som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en
närstående som har funktionshinder. Där av ska alla enheter inom socialtjänsten ha
rutiner som fastställer hur enheten exempelvis samverkar med anhörigsamordnaren och
hur ofta anhörigträffar anordnas.



Kontaktmannaskap
Syftet med kontaktmannaskap är att bygga upp ett förtroende som skapar trygghet, för
den enskilde och dess anhöriga, genom att låta en eller två personal från enheten sköta
kommunikation och information. Där det är tillämpligt ska enheten ha en rutin för
kontaktmannaskap där det framgår hur man arbetar med detta.



Överenskommet förhållningssätt
All personal inom socialtjänsten har signerat denna överenskommelse där man åtar sig att
arbeta utifrån värdegrunden samt enhetens egna ledstjärnor. Om någon brister i denna
överenskommelse så har var och en skyldighet att påtala detta för berörd person.
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Organisation och ansvar
Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap. 3 § lyder: ”Insatser inom socialtjänsten skall vara av god kvalitet, för
utförandet av socialnämndens uppgifter skall det finnas personer med lämplig utbildning och
erfarenhet. Kvaliteten i verksamheten skall systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras.”
Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) § 6 innehåller motsvarande
bestämmelser.
All personal inom verksamheterna har också ett ansvar att bidra till en god kvalitet enligt 14 kap. 2
§ SoL och 24 a LSS. Ansvarsområdena skiljer sig dock åt beroende på befattning.
Förvaltningschef
Inom socialförvaltningen har förvaltningschefen det yttersta ansvaret för kvalitetsarbetet.
Förvaltningschefen ansvarar för att i samråd med socialt ansvarig samordnare (SAS) ta beslut om
allvarlighetsgraden av en händelse enligt Lex Sarah.
Verksamhetschef för vård och omsorg
Representerar vårdgivaren och ansvarar för den löpande verksamheten och har det samlade
ledningsansvaret. Hen ansvarar för att hälso- och sjukvården tillgodoser hög patientsäkerhet, god
kvalitet på ett kostnadseffektivt sätt. Vård- och omsorgschefen leder arbetet och ansvarar för att
det finns ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt (SOSFS 2011:9).
Verksamhetschefen ansvarar för kvalitéten inom den löpande verksamheten, att arbetssätt,
riktlinjer och rutiner inom lagrummen SoL/HSL efterföljs. Verksamhetschefen upprättar till viss del
rutiner i samråd med berörda parter i organisationen.
Verksamhetschef IFO/FN
Verksamhetschefen ansvarar för kvalitéten inom den löpande verksamheten, att arbetssätt,
riktlinjer och rutiner inom lagrummen SoL/LSS efterföljs. Verksamhetschefen upprättar till viss del
rutiner i samråd med berörda parter i organisationen.
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Ansvarar för att bevaka att kraven på hög patientsäkerhet och att god kvalitet tillgodoses inom
vård och omsorg och inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg. Den medicinskt ansvariga
sjuksköterskan ansvarar för att planera, styra, kontrollera, dokumentera och redovisa arbetet
med verksamhetens kvalitet och säkerhet. I dennes ansvar ingår bland annat att tillse att
författningsbestämmelser och andra regler är kända och efterlevs, att behövliga direktiv och
instruktioner finns tillgänglig för verksamheten samt att personalen inom kommunens hälso- och
sjukvård har den kompetens som behövs med hänsyn till de krav som ställs på verksamheten.
Socialt ansvarig samordnare (SAS)
Socialt ansvarig samordnare har till uppgift att säkra att brukarna får ändamålsenliga insatser av
god kvalitet, att brukaren får sina behov prövade i en rättssäker myndighetsutövning, att
dokumentationen sker i den omfattning som föreskrivs i lagarna SoL/LSS, säkerställa att samverkan
mellan myndighetsutövare och verkställare fungerar när brukarnas situation fordrar det, säkerställa
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att insatserna kommunen erbjuder är individuellt utformade samt ser till att anmäla till nämnden
och Inspektionen för vård och omsorg (IVO) angående missförhållande/allvarligt missförhållande.
Enhetschef
Enhetschefen ansvarar för att de arbetssätt, riktlinjer och rutiner som fastställt efterföljs.
Enhetschefen ansvarar för att all personal får den introduktion de behöver för att kunna utföra ett
arbete med god kvalitét. Enhetschefen skapar rutiner utifrån sin verksamhet. Enhetschefen
ansvarar för att årligen föra en dialog med all personal kring Lex Sarah och Lex Maria. Enhetschefen
har ett huvudansvar för att utreda, följa upp och vidareutveckla kvalitét och säkerhet utifrån
inkomna avvikelser och synpunkter i ett första skede inom enheten. Det övergripande ansvaret för
dokumentation och att informera och utbilda samt göra personalen delaktig i
patientsäkerhetsarbetet ingår också i enhetschefens uppdrag.
Myndighetshandläggare
Myndighetshandläggare har ansvar för att på ett rättssäkert sätt utreda och bedöma de
ansökningar och behov som kommer till kommunen.
Hälso- och sjukvårdspersonal/medarbetare
Ansvarar för att utföra hälso- och sjukvård i överensstämmelse med vetenskap och beprövad
erfarenhet samt att fortlöpande arbeta med systematiskt förbättringsarbete utifrån verksamhetens
ledningssystem. All personal ansvarar för att tillsammans med ledningen verka för en god kvalitet i
verksamheten. Använda sin rapporteringsskyldighet enligt Lex Sarah och Lex Maria i syfte att
förbättra verksamhetens kvalitet samt vara delaktiga i uppföljning och analys av mål och resultat.
All personal är skyldiga att dokumentera för att säkra en god och säker vård och omsorg.

Kvalitetsledningssystem
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete innehåller bestämmelser om hur kvaliteten i verksamheten systematiskt och
fortlöpande ska utvecklas och säkras. Definitionen av kvalitet är att verksamheten uppfyller
gällande krav och mål i enlighet med lagar och andra föreskrifter om hälso- och sjukvård,
tandvård, socialtjänst och stöd och service till vissa funktionshindrade.

Organisationsöversyn
Året började med en arbetsmiljögenomlysning som hittade uppenbara brister i ledning och
styrning. Detta har medfört att det under året pågått ett arbete med att ta fram en ny
organisationsstruktur med fokus på förbättrad kvalitet. Den nya organisationen trädde i kraft
2019-01-01.
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Nyckeltalsuppföljning
Socialnämnden följer regelbundet upp socialtjänstens verksamheter med hjälp av nyckeltal. Dessa
nyckeltal redovisas per månad. Nyckeltalen berör bland annat försörjningsstöd, barn- och
vuxenplaceringar, antal inkomna anmälningar rörande barn och beläggningsgrad på korttid och
särskilt boende och redovisas nedan:

En rapport om jämförande nyckeltal togs fram i början av året av Planum Organisation AB med
Göran Svensson som ansvarig konsult. Av rapporten kan man utläsa att socialförvaltningen i Tibro
inte har ett helt kvalitetssäkrat underlag vid inlämningen av uppgifter om verksamhet och
ekonomi. Det indikerar att det finns behov av att utveckla en skarpare uppföljning i jämförelser
med andra kommuner. En bra uppföljning skapar ett intressant underlag också för medarbetarnas
engagemang i att utvärdera och utveckla innehållet i verksamheten.
Förbättringsförslag:
Utan en bra uppföljning saknas faktabaserat underlag för analys och utveckling i förhållande till
målgrupperna. Att lämna ifrån sig kvalitetssäkrad statistik är ett tidskrävande arbete och under
kommande år behöver socialnämnden ta ställning till vilket underlag som ska lämnas samt vad
underlaget ska jämföras med. Mer tid till gemensamma analyser tillsammans med verksamheten
är en förutsättning för att lyckas med en bra uppföljning och därmed förbättring.
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Avvikelsehantering
Alla som jobbar inom socialförvaltningen ska vara med och verka för en god kvalitet. En viktig del i
kvalitetsarbetet är att förebygga fel och brister. Avvikelserapportering är därför vårt viktigaste
verktyg för att hitta fel, brister och risker samt förebygga att de inträffar igen. En avvikelse kan
beskrivas som en händelse där avvikelsen medfört risk för vårdskada/missförhållande eller
orsakat vårdskada/missförhållande.

Rapporteringsskyldighet enligt Lex Sarah och Lex Maria
Under hösten har Socialt ansvarig samordnare och Medicinskt ansvarig sjuksköterska informerat
personal under APT inom äldreomsorgen, funktionsnedsättningsområdet samt hälso-och
sjukvårdsenheten om rapporteringsskyldigheten enligt Lex Sarah och Lex Maria.
Lex Sarah
Bestämmelser enligt Lex Sarah beskrivs i socialtjänstlagen, SoL 14 kap 3 § och lagstiftningen om
stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 24 §:




anställda genast rapportera missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden till
den som bedriver verksamheten
den som bedriver verksamheten utreda och avhjälpa eller undanröja det rapporterade
missförhållandet utan dröjsmål
den som bedriver verksamheten, om det visar sig att missförhållandet är allvarligt, snarast
anmäla det till Inspektionen för vård och omsorg

Lex Maria
Brister med risk för vårdskada eller vårdskada regleras av patientsäkerhetslagen kap 6 § 4.
Vid Lex Maria-anmälan görs kompletterande utredning. Anmälan ska ske inom 2 månader till
Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
Socialnämnden informeras om Lex Maria anmälan.
Patient eller i förekommande fall närstående informeras om händelsen och att Lex Mariaanmälan till IVO ska göras. Att informationen är lämnad dokumenteras i omvårdnadsjournalen.
Kopia på utredning läggs till omvårdnadsjournalen.
Anmälan och utredning diarieförs som Lex Maria.
Svar från IVO återkopplas till socialnämnd, patient/närstående och berörd personal. Svaret
diarieförs.
Analys/Förbättringsförslag: Det finns brister i det systematiska arbetet kring avvikelser. Den
generella kvalitetsbristen vad gäller nuvarande avvikelsehantering är att systemet inte är
utformat så att rapportering, analys och förebyggande åtgärder underlättas. Förvaltningen har
kompletterat Treserva med system för avvikelsehantering, vilket underlättar rapporteringen, dock
saknas fortfarande verktyg som underlättar analysen. En del implementeringsarbete kvarstår

Sida 12 (36)

innan systemet är färdigt att tas i bruk. Målet är att kunna använda det nya systemet för
avvikelserapportering under 2019.
För optimal avvikelsehantering föreslås nedanstående punkter.


En ingång för alla avvikelser oavsett lagrum



Avvikelserna graderas utifrån allvarlighetsgrad och sannolikhet till upprepning enligt
matris



Avvikelserna utreds genom risk- och/eller händelseanalys, planering och genomförande
av åtgärder samt uppföljning.

Antal fallolyckor

Fallolyckor 2016-2018
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Förbättringsförslag på fallförebyggande arbete
Det är viktigt att se till helheten runt de personer som faller ofta. Styrke- och balansträning är
åtgärder som man vet utifrån forskning ger minskat antal fall. Kosten är också en viktig del som
tillsammans med läkemedelsöversyn kan ge god effekt. Dessa delar ingår i Senior alert.
Det förebyggande arbete som bl.a. genomförs med hjälp av kvalitetsregistret Senior alert har stor
betydelse för att minska risken för fall och skada i samband med fall. Liksom att främja fysisk
aktivitet och att som personal ha ett aktiverande arbetssätt.
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Ett fortsatt bra teamsamarbete är också viktigt, där täta uppföljningar görs och de åtgärder som
sätts in för de personer som faller ofta utvärderas. Att motivera patienter med risk för fall att
använda höftskyddsbyxor regelbundet för att förebygga skador i samband med fall. Löpande
satsning på förbättrad kunskap i förflyttningsteknik för legitimerad personal och icke legitimerad
personal är av stor vikt för att minska antal fall och fallskador

Avvikelser angående läkemedelshantering
Totalt 242 läkemedelsavvikelser har registrerats under 2018. Vanligaste orsaken till
läkemedelsavvikelse är att man glömt att ge läkemedlet vid ordinerad tid. I de flesta fall har den
enskilde ändå fått sina läkemedel men med viss tidsförskjutning.
Även antalet fel i dosetter är något lägre än 2017. Vanligt förekommande fel i dosetter är att
läkemedel ligger i fel fack, att utsatt läkemedel ändå är delad, att tabletter saknas eller att det är
för många tabletter. Rutin för dosettdelning som upprättades 2015 har lett till minskat antal fel i
dosett. Bland övriga läkemedelsavvikelser finns bl.a. händelser där personen inte velat ta emot
ordinerade läkemedel, man har funnit tabletter på golvet, felaktig ordination, recept har inte
förnyats. Ingen av avvikelserna kring läkemedelshantering har lett till någon allvarlig skada för
personen.

Fortsättningsarbete: Att fortsätta bevaka antalet fel i dosetter och återkoppla till berörd
personal, genomföra händelseanalys på de enheter där det återkommande förekommer att
ordinerade doser inte är givna enligt ordination. Implementeringen av system för
avvikelserapportering är också en viktig del.
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Klagomål/Synpunkter
Hantering av klagomål är en viktig del i kvalitetsarbetet. Synpunkter och klagomål är en viktig
informationskälla för att åtgärda brister och identifiera områden som behöver förbättras.
Förutsättningen är givetvis att man betraktar klagomål ur en positiv synvinkel. För att kunna dra
nytta av klagomål och synpunkter i ett kvalitetsutvecklingsarbete finns rutiner för hur klagomål
fångas upp, sorteras och analyseras i verksamheterna.
Under 2018 har 31 stycken synpunkter och klagomål inkommit till socialförvaltningen.

Fel och brist
Fel och brist hanteras på enheten och utredningsansvarig är enhetschef. Under 2018 har
socialtjänstens enheter hanterat 36 stycken fel och brister.

Kategorisering av Fel och brist

Brister i utförande/ "risk för" händelser

Teknik/utrustning

Övrigt

Beömötande

Kommunikation

Lex Sarah
Den som fullgör uppgifter inom socialtjänsten ska genast rapportera om han/hon
uppmärksammar eller fått kännedom om ett missförhållande eller en påtaglig risk för
missförhållande som rör den som får eller som kan komma i fråga för insatser inom socialtjänsten.
Bestämmelserna om Lex Sarah är en del i arbetet med att säkra och utveckla kvaliteten i
verksamheten. Syftet är att missförhållanden inte ska uppstå eller upprepas. Därför är det viktigt
att identifiera bakomliggande orsaker till missförhållandet på systemnivå.
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Lex Sarah delas in i fyra grader: risk för missförhållande, missförhållande, risk för allvarligt
missförhållande samt allvarligt missförhållande. Vid händelse som bedöms som de två
allvarligaste graderna skickas alltid rapport och utredning till IVO för bedömning om tillräckliga
åtgärder.
Rapporter om Lex Sarah utreds av SAS och under 2018 har 7 stycken rapporter hanterats. Två av
dessa har bedömts allvarliga och resulterat i anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
IVO beslutade om tillräckliga åtgärder i bägge fallen.

Lex Sarah
Påtaglig risk för missförhållande

Missförhållande

Påtaglig risk för allvarligt
missförhållande

Allvarligt missförhållande
0

1

2

3

4

5

6

I de utredningar som förekommit under 2018 har ett antal bakomliggande orsaker pekats ut och
dessa kan kategoriseras in i följande områden:

Bakomliggande orsaker till missförhållande
Kommunikation och
information
5
4
3
Teknik, utrustning och
apparatur

2

Utbildning och kompetens

1
0

Omgivning och organisation

Processer, rutiner och
riktlinjer
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Med anledning av årets Lex Sarah har följande arbeta/åtgärder startats igång:
- Introduktionsplan kring nya myndighetshandläggare har upprättats.
- Översyn av delegeringsförteckning har skett.
- Egenkontroll av alla placerade barn i familjehem utfördes och färdigställdes i oktober
månad.
- Ny riktlinje kring skydds- och begränsningsåtgärder har upprättas och implementering har
skett genom information på APT av SAS och MAS.
- Det har skapats tydligare checklistor vid introduktion på ett av våra boenden.
- Enhetschef för pool håller i alla timvikarie intervjuer samt informerar om
socialförvaltningens värdegrund.
- Information om avvikelsehantering har getts på alla APT inom vård- och omsorg.
- Information har framförts till HR-enheten vikten av att enhetscheferna får kunskap om
vikten av dokumentation kring personalärenden och väl stöttning.
Förbättringsförslag:
Bättre uppföljning av enheternas åtgärder efter Lex Sarah/Lex Maria. Har åtgärderna fungerat bra
och är väl implementerade?
Bättre fånga upp de händelser som kan innebära en risk för ett missförhållande/vårdskada.

Lex Maria
Under året har inga avvikelser föranlett Lex Maria.

Riktlinjer och rutiner
Med anledning av en händelse enligt Lex Sarah har följande rutiner och riktlinjer ersatts:




”Riktlinjer för användning av skyddsåtgärder så som lås på dörrar och larmutrustning”.
”Rutin för användning av bälte”
”Rutin för användning av sänggrind och grindskydd”.

Istället har ett nytt styrdokument upprättats: Riktlinje för skyddsåtgärder (begränsningsåtgärder).
Denna riktlinje ger tydligare vägledning till personalen vid bedömning om skydds och
begränsningsåtgärd ska användas eller ej. Riktlinjen beskriver även samtycke vilket krävs för
användandet.
Förbättringsförslag:
En översyn av samtliga riktlinjer som berör myndighetshandläggning är ytterst nödvändig och
kommer att ske under 2019. En tidsplan för detta har upprättats.
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Delegeringar
Legitimerade hälso- och sjukvårdspersonalen tillhör Hälso- och sjukvårdsenheten. Den som tillhör
Hälso- och sjukvårdspersonal får överlåta en arbetsuppgift till en annan person, om detta är
förenligt med god och säker vård Patientsäkerhetslagen (2010:659). Den som överlåter en
arbetsuppgift till någon annan måste försäkra sig om att denne har förutsättningar att fullgöra
uppgiften. Samarbetet mellan legitimerad personal och omvårdnadspersonal sker oftast genom
delegering av arbetsuppgifter. Med hänsyn till kravet om en trygg och säker vård och för att
arbetet ska flyta på måste informationsöverföring mellan dessa grupper ske på ett tydligt, korrekt
och säkert sätt. Arbetsuppgiften som är delegerad ska därför vara skriftlig och klart definierad.
Utförd delegerad arbetsuppgift ska dokumenteras på de signeringslistor som utgör
dokumentation för hälso- och sjukvård. Legitimerad personal ansvarar för uppföljning av
delegeringsbeslut och utredning/uppföljning av avvikelser.

Dokumentation
Av patientdatalagen (SFS 2008:355) och socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2016:40) om
informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården framgår tydligt vad en
patientjournal ska innehålla och hur den ska utformas. Dokumentationen av patientuppgifter ska
så långt som möjligt ske med hjälp av nationellt fastställda begrepp och termer, klassifikationer
och övrigt kodverk (ICF).
I kommunen används ICF som grund i dokumentationen som sker digitalt. Journalen är gemensam
för sjuksköterska, fysioterapeut/sjukgymnast samt arbetsterapeut
Dokumentationsskyldighet gäller för alla behovsprövade stöd- och hjälpinsatser enligt SoL och
LSS. Detta för att säkerställa att den enskildes behov av omsorg, vård och service tillgodoses.
Social dokumentation består av olika delar, som till exempel: social journal och
genomförandeplan.
I socialförvaltningen finns dokumentationsstödjare på varje enhet som har extra intresse och
möjlighet att utbilda sina kollegor. Vid introduktionen av semestervikarier inför sommaren höll
socialt ansvarig samordnare samt medicinskt ansvarig sjuksköterska i en utbildning som innehöll
bland annat social dokumentation. I december månad hölls 4 st halvdags drop in för utbildning
och stöttning i social dokumentation av socialt ansvarig samordnare. Totalt deltog ca 40 personer.
Inom myndighetsenheten finns 3 administratörer i verksamhetssystemet Treserva, dessa stöttar
även nyanställd personal.
Det finns ett ständigt behov av utbildning inom social dokumentation, under 2019 kommer
socialförvaltningens dokumentationsstödjare bli inbjudna en gång per termin för vidare
utbildning. Utbildning kommer även ske vid introduktionen för semestervikarier.
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Socialförvaltningen har sedan många år använt Treserva som verksamhetssystem. Under åren har
det uppmärksammats en del brister i systemet och kontakter tas löpande med ansvariga för
systemet. Orsakerna till bristerna finns både inom vår egen verksamhet samt inom det system
som levererats. En arbetsgrupp arbetar kontinuerligt med förbättringar i systemet.
Förbättringsförslag:
Implementering av digital signering inom hemvården kommer att påbörjas under året.
Ett arbete kring upphandling av nytt verksamhetssystem har startat igång. Personalen kommer att
delta genom arbetsgrupper i upphandlings- och implementeringsprocessen.

Samverkan för att öka kvalitet- och patientsäkerhet
Samverkan med patienter/brukare och närstående
Patienter och i förekommande fall närstående får möjlighet att:
•
•
•
•
•

Medverka vid samordnad vård och omsorgsplanering
Medverka vid upprättande av vårdplaner
Bli informerade när nationella studier genomförs
Bli informerade och delta vid utredning av vårdskada
Bli informerade om vart man vänder sig för att framföra synpunkter och klagomål

Inom verksamheten arbetar vi för att samverkan sker med både patienter och närstående enligt
ovanstående punkter. Förhoppningen är att genom distansmöte öka möjligheterna för samverkan
med närstående.

Samverkan med medborgare
Genom kommunens hemsida ges information om socialförvaltningens verksamhet. Information
lämnas också i förekommande fall via äldrecentrum och till pensionärsorganisationer etc.
Sedan 2010 har underhållscafé anordnats i samarbete med Hjälpmedelscentralen i Västra
Götaland, Primärvården i Tibro samt Äldrecentrum. Detta i syfte att underlätta uppföljning av
framför allt gånghjälpmedel.
Kommunen arbetar även med uppsökande verksamhet riktad till alla 75-åringar.
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Samverkan för att förebygga vårdskador SOSFS 2011:9 5 kap. 2 §
Vård och Omsorg i Tibro kommun använder olika verktyg för att systematiskt följa upp
patientsäkerhetsarbetet. De kvalitetsverktyg som används är bland annat:
Kvalitetsregister
Svenska palliativregistret är ett nationellt kvalitetsregister med syfte att vara ett hjälpmedel i
arbetet med en förbättrad palliativ vård. Sjuksköterskorna i registrerar i kvalitetsregistret och
målet är att alla dödsfall, oavsett dödsorsak och dödsplats ska registreras. Via registret får
sjuksköterskorna ett hjälpmedel att följa den egna verksamhetens kvalitet av den givna vården i
livets slutskede.
Senior alert är ett kvalitetsregister där målet är att utveckla förebyggande arbetssätt för att öka
möjligheten till bästa möjliga vård och omsorg. Personalen inom vård och omsorg arbetar löpande
med riskbedömningar, åtgärdsplaner samt uppföljningar inom områdena fall, trycksår, nutrition
och munhälsa.
Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens BPSD är ett kvalitetsregister där
verksamheten registrerar personbundna uppgifter om problem/diagnos, behandling och resultat.
Med stöd av registret identifieras symtomen, de tolkas och ses i sitt sammanhang så att relevanta
åtgärder sätts in.
BPSD – ”Beteende och Psykiska Symtom vid Demens” innebär att personen med demens har
beteenden som vandring, oro, ropar, aggressivitet osv. de flesta personer med en
demenssjukdom drabbas någon gång av dessa beteenden, den utlösande faktorn finns oftast i
den demenssjukes omgivning.
Under våren 2012 startades ett BPSD-team bestående av fem stycken omvårdnadspersonal.
Numera arbetar den närmsta personalen kring brukaren i ett team. En BPSD skattning görs
individuellt för varje patient, vilket är underlag för att vårda och bemöta patienten på bästa sätt.
Implementering av BPSD-registret har främst skett inom demensorganisationen.
Punktprevalensmätningar
Mätning av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler utförs en gång per år. Alla enheter
som bedriver personlig omvårdnad medverkar i mätningen. Metoden grundar sig på
observationer och genomförs av hygienombuden på respektive enhet. Varje person observeras i
patientnära arbete avseende både basala hygienrutiner och klädregler. Vård- och
omsorgsenheten är ansluten till nationella kvalitetsregister där resultat och förbättringsarbeten
kan följas över tid. Syftet med internkontrollen är att öka kvaliteten och säkerheten samt skapa en
mer ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.
Samordnad vårdplanering – SVPL
Vid samordnad vårdplanering överförs vårdansvaret från en vårdgivare till en annan. I Västra
Götaland finns gemensamt upprättade riktlinjer för att säkerställa övergången. Ett gemensamt ITstöd (SAMSA) finns för att underlätta dokumentation och överföring av information mellan
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vårdgivare. Som ett led i kvalitetssäkringen skickas en avvikelserapport vid de tillfällen då
riktlinjen inte följs.
Avvikelse
Från SKAS
Till SKAS
Från
Primärvård
Till Primärvård
Från övrigt
Till Övrigt

2015
5
61

2016
1
17

2017
0
5

2018
3
14

0
13
0
1

0
5
0
0

0
1
0
0

0
2
0
0

Under två senaste åren har antalet avvikelser till primärvården minskat. Detta är p.g.a. att
avvikelser har analyserats och förbättringsåtgärder lyfts återkommande upp med primärvården.
En annan avgörande anledning är kontinuitet sedan en hemsjukvårdsläkare anställdes i slutet av
2016 och numera arbetar heltid inom Tibro Kommun. För primärvården handlar avvikelserna om
att man inte använt det gemensamma it-stödet för samordnad vårdplanering,
informationsöverföringen till kommunen har då inte fungerat.
Under senaste året har antalet avvikelser till Skaraborgs sjukhus ökat som till en stor del beror på
förändringar gällande informationsöverföring i SAMSA. Det förekommer oftast brister i
informationsflödet som skickas ut från slutenvården under planeringen och i samband med
utskrivning. Preliminärt utskrivningsklardatum från slutenvården som flyttas onödigt många
gånger under vårdtiden har också lett till avvikelser. Det finns superkontaktombud inom olika
yrkeskategorier som ger stöd och utbildning till övrig personal gällande frågor om och användning
av SAMSA.
Förbättringsförslag:




Fortsätta identifiera avvikelser kring samordnad vårdplanering
Delta i de samverkansträffar som anordnas i Skaraborg för att kvalitetssäkra samordnad
vårdplanering
Fortsätt kontinuerligt uppdatering av kunskaper kring rutinen för samordnad vård och
omsorgsplanering för alla i verksamheten som berörs av rutinen

Tillsyn
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, ansvarar för tillsyn över verksamheter inom
socialtjänstområdet, hälso- och sjukvården och för funktionshindrade, så kallad LSS-verksamhet,
samt över hälso- och sjukvårdspersonal i deras yrkesutövning.
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Tillsynen syftar till att granska om vården och omsorgen följer gällande lagar så att varje individ
får den insats som han eller hon behöver och att verksamheten därmed säkerställer en god
kvalitet och en hög säkerhet.
Under 2018 har IVO genomfört 3 inspektioner:
Datum för
tillsyn

2018-05-09
Oanmäld

2018-10-09
Föranmäld

2018-11-06
Föranmäld

Enhet

Iuventus (HVB-boende)

Barnboendet Fjärilen (LSS)

Myndighetshandläggning
(Barn och unga)

Resultat

Tillsynen har varit inriktad
på vårdens innehåll och
hur verksamheten
arbetar med att
genomföra och följa upp
vården.
IVO har inte funnit några
brister i de delar som
tillsynen avsett.

Tillsynen har varit fokuserad på barn
och ungdomars möjlighet till
delaktighet och inflytande och
därmed tillgången till alternativ och
kompletterande kommunikation.
IVO har vid tillsynen identifierat
brister och nämnden ska senast
2019-01-15 redovisa hur nämnden
säkerställer att den person som
förestår verksamheten, genom
anpassning av ansvarsområdet eller
på annat sätt, ges förutsättningar att
kunna säkerställa att verksamheten
bedrivs med god kvalitet.

Tillsynen har omfattat
granskning av
handläggningen när det
gäller förhandsbedömningar,
utredningar,
familjehemsutredningar,
genomförandet,
uppföljningen, samt övriga
utredningar gällande barn.
Efter tillsynen har IVO
identifierat stora brister i
handläggningen gällande
barn och unga. Något som
socialförvaltningen upptäckt
själva genom Lex Sarah
utredning och egenkontroll.

Egenkontroll
Den som bedriver verksamhet ska fortlöpande utöva egenkontroll. Egenkontrollen innebär att
den som bedriver verksamheten granskar bakåt, det vill säga undersöker den verksamhet som har
bedrivits. Detta kan exempelvis ske genom kontroll och analys av statistik.

Statistik
Jämförelse från tidigare år samt med andra kommuner är en del av egenkontrollen.
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Äldreomsorg
Särskilt boende
Antal personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende som är mycket eller ganska nöjda med sitt särskilda boende
dividerat med samtliga personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende som besvarat undersökningen av äldres
uppfattning. Statistiken är en del av Kommuners kvalitet i korthet (KKIK) som presenteras i Kommuner och
landstingsdatabasen (KOLADA).

Resultatet är hämtat från socialstyrelsens enkätundersökning: ”Så tycker de äldre om äldreomsorgen”. Resultatet
redovisas som en del av KKIK.
Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde

Tibro

2016

2017

2018

37

19

16

Resultatet är hämtad ur KOLADA (Kommun- och landstingsdatabasen).

Orsaken till minskad väntetid bedöms vara att fler bor kvar längre i det egna boendet, mer insatser i längre
perioder utförs av hemvården jämfört med tidigare. De äldre kommer till särskilt boende i ett senare skede
vilket medför att trycket inte är lika hårt på våra särskilda boende jämfört med hemvården.

Hemtjänst
Antal personer i åldrarna 65 år och äldre som uppgett att de är mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten dividerat
med samtliga personer i åldrarna 65 år och äldre i ordinärt boende med hemtjänst som besvarat undersökningen av
äldres uppfattning.
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Medelvärde, antal olika personal som en hemtjänsttagare möter under en 14-dagarsperiod. Gäller de personer, 65 år
eller äldre, som har två eller fler besök av hemtjänsten varje dag (måndag-söndag). Trygghetslarm och matleveranser
räknas ej. Mätningen avser tiden 07.00- 22.00. Hemsjukvårdspersonal redovisas inte.

Dessa två mätningar i samband med minskat tryck på våra särskilda boenden visar att
hemvårdens situation förändrats under ett par år. Detta speglar sig i att antal personal som
vårdtagare möter inom en 14 dagars period har ökat samt att nöjdheten hos våra vårdtagare
inom hemvården har minskat de senaste åren. Hösten 2017 påbörjades en
organisationsförändring på hemvården med syfte att ingå i korttidens arbetsgrupp. Denna
förändring välkomnades inte av personalen vilket visar sig som en bidragande del i ovanstående
resultat.
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Funktionsnedsättning
Under hösten genomfördes en brukarundersökningen inom daglig verksamhet, 16 st brukare
valde att delta. Brukarundersökningen är en nationell undersökning och utförs via ett webbaserat
verktyg och resultatet redovisas i Kolada (Kommuner- och landstingsdatabasen). Syftet med
brukarundersökningen är att få kunskap om hur brukarna upplever kvaliteten i verksamheterna,
för att sedan tillsammans med brukarna kunna utveckla och förbättra verksamheterna. Enkäten
omfattar fyra kvalitetsområden: självbestämmande, trygghet, bemötande och trivsel.
Antal personer i daglig verksamhet LSS som har svarat Ja på frågan Får du bestämma om saker som är viktiga? dividerat
med samtliga personer i daglig verksamhet LSS som har besvarat frågan. Svarsalternativen var Ja, Ibland, Nej.
Undersökningen har genomförts med ett webbaserat verktyg för enkäter, anpassat till personer med
funktionsnedsättning. Källa: SKL:s undersökning om brukares uppfattning av kvalitet inom verksamheter för personer
med funktionsnedsättning. Jämförelsen är hämtat ur KOLADA (Kommun – och landstingsdatabasen).

Resultatet har presenterats för brukarna efter genomförd undersökning i två grupper. Brukarna
har gett positiv respons på undersökningen.
Efter presentation för brukarna har resultatet redovisats för personal som mellan nov-feb ska
arbeta fram förslag för att förbättra brukarnas vardag. Återkoppling till SAS ska ske i februari och i
samband med detta ska vi jämföra resultatet med rikssnittet.
2016 2017 2018
Utredningstid i antal dagar från ansökan till beslut om LSS-insats (alla insatser), medelvärde

Tibro

33

64

Resultatet är hämtat ur KOLADA (Kommun – och landstingsdatabasen).

Arbetssituationen har förändrats för LSS handläggargruppen. Tidigare var det två renodlade LSS
handläggare, under 2018 förändrades arbetsuppgifterna och därmed utökades antalet till 3 LSS
handläggare. From då arbetade en LSS handläggare med både LSS och SoL samt att en annan LSS
handläggare stöttat ÄO handläggare där flera sjukskrivningar har varit. Även många helt nya
ärenden har tillkommit.
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Barn och unga
2017

2018

Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad utredning för vuxna med missbruksproblem 21+, medelvärde

Tibro

Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad utredning inom barn och ungdom 0-20 år, medelvärde

Tibro

46

Aktualiserade barn inom socialtjänst 0-12 år

Tibro

73

73

Aktualiserade barn inom socialtjänst 13-20 år

Tibro

62

36

57

Resultatet är hämtat från KOLADA (Kommun – och landstingsdatabasen) samt verksamhetssystemet Treserva

Försörjningsstöd
Under hösten 2018 gav socialnämnden förvaltningen i uppdrag att se över antal hushåll med barn
och unga som uppbär försörjningsstöd samt vad orsakerna är.
Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt
Försörjningsstöd 2017 Hushåll med barn och unga

47

57

62

54

56

53

38

39

45

54

Försörjningsstöd 2018 Hushåll med barn och unga

47

50

62

54

56

53

38

47

44

54

Resultatet hämtat från verksamhetssystemet Treserva

Antal hushåll förhåller sig lika under 2017 och 2018.
En minskning av försörjningsstöd relaterat till arbetslöshet kan ses under 2018. En aktiv
samverkan krävs för ett gott samarbete med andra samhällsaktörer för de som uppbär
försörjningsstöd med anledning av sociala skäl.
Väntan på deltagande i etableringsprogram och etableringsersättning har under 2018 ökat
markant vilket leder till fler insatser från kommunen.
Påverkande faktorer är tillfälliga boenden så som hotell på grund av bostadsbristen. Detta
påverkar möjligheten att ha kontakt med myndigheter och få barnomsorg mm.
En faktor som förlänger väntan på etableringsersättning är försäkringskassans handläggningstid.
(Etableringsersättning ex. bostadsbidrag)
En ny stor omorganisation hos arbetsförmedlingen trädde i kraft i januari vilket har påverkat
handläggningstiden.

Saknar barnomsorg

Väntar på pension/äldreförsörjning

Ensamkom ungdom (18-20 Gymn)

Ingen etablerings ersättning (Prest…

Väntar på etablerinsersättning

Sjuk- eller aktivers\Otillräcklig ers

Sjuk- eller aktivers\Väntar ers

Sjukskrivning läkarintyg Väntar…

Sjukskrivning läkarintyg Ingen…

2018

Sjukskrivning läkarintyg Otillräcklig…

2017

Föräldraledig Väntar…

Föräldraledig otillräcklig…

Arbetslös, väntar på ersättning/stöd

Arbetslös, ingen ersättning/stöd

Arbetslös Otillräckligt ers/stöd

Arbetar deltid ofrivillig Väntar…

Arbetar heltid Otillräcklig inkomst

Arbetar heltid Väntar inkomst

Arbetshinder, sociala skäl:

500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

Arbetar deltid ofrivillig Otillräcklig…
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Missbruk

Socialjour
med
socionomer
alla dagar
hela
dygnet

Använder
standardiserade
bedömningsmetoden
FREDA-kortfrågor för
att upptäcka
våldsutsatthet hos
enskilda vuxna

Aktuell
rutin erbjuda
enskilda
att ta med
stödperson
på möten

Aktuell rutin
för
information
om
samordnad
individuell
plan (SIP)

JA

JA

JA

JA

Aktuell rutin för Tid till
att inte röja
första
skyddade
besök
personuppgifter

Kommun/Stadsdel
NEJ

Tibro

Inom
4-7
dagar

Resultat hämtat ur socialstyrelsens publicering ”Öppna jämförelser 2018 – Missbruk och beroende vård”

Socialförvaltningen erbjuder ett första besök inom 4-7 dagar vilket är mycket bra. Under året kommer
riktlinjer och rutiner revideras och därmed kommer en rutin att upprättas för att säkra att skyddade
personuppgifter inte röjs.

Kontroll av rättssäkerheten barn placerade i familjehem
Med anledning av framkomna allvarliga brister inom barnhandläggningen under våren 2018
beslutade socialnämnden att kontrollera rättssäkerheten i samtliga aktuella ärenden (juni 2018)
där barn placerats i familjehem. Socialt ansvarig samordnare har ansvarat för kontrollen och har
tillsammans med 1:e socialsekreterare, enhetschef IFO samt socialchef utfört dessa.
Kontrollen utgick från följande kontrollområden:
-

Finns korrekta beslut?
Har vårdnadshavare lämnat samtycke till föreslagen placering?
På vilket sätt har samtycke lämnats?
Finns det en aktuell vårdplan?
Vid ej aktuell vårdplan, när är den senaste gjord?
Innehåller vårdplanen tydliga mål?
Är vårdplanen godkänd av vårdnadshavarna?
Har överväganden skett var 6:e månad?
Är vårdnadshavare bosatt i Tibro kommun?

Egenkontrollen visade att alla ärenden har korrekta beslut samt att det finns samtycke från
berörda vårdnadshavare i alla frivilliga placering som skett enligt socialtjänstlagen.
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Det finns dock en del uppenbara brister i handläggningen, det framgår att det inte gjorts någon
vårdplanering i närmare hälften av barnärendena och att det endast i ett fall finns en fastställd,
tydlig målsättning med vården. Vidare finns brister i uppföljningen som enligt lag ska ske var sjätte
månad. Uppföljningar har gjorts i alla ärenden, men det är bara knappt hälften av fallen som
uppföljningarna gjorts löpande inom det fastställda sexmånadersintervallet. Resterande ärenden
har i grunden uppfyllt kraven men periodvis haft längre intervall mellan uppföljningarna än vad
lagen föreskriver.
Det saknas vårdplaner och målsättning med vården av våra familjehemsplacerade barn.
I samband med att Lex Sarah utredningen färdigställdes under våren upprättades en åtgärdsplan
för myndighetshandläggningen. De brister bristerna som framkommer i kontrollen inryms i vår
åtgärdsplan som vi har ett pågående arbete kring.

Loggningar
Syftet med logguppföljning är att granska att den enskildes integritet säkerställs samt att
regelverket efterlevs och att ingen obefogad användning av systemet sker. Kontrollen ska ske
systematiskt och regelbundet.
Enligt fastställd rutin kontrollerar enhetschefen sin personal på respektive enhet. Loggningen
syftar till att spåra eventuella obehöriga intrång. Stickprovskontroller genomförs minst en gång
per halvår och genom slumpvis valda användare och brukare/patienter granskas bland annat vilka
som har haft tillgång till journaler och om vård- och omsorgs relation finns. Inga otillåtna intrång
har uppmärksammats under 2018 och de loggningar som utförts inom socialförvaltningens
enheter har varit godkända av respektive enhetschef.
Förbättringsförslag:
Påminnelse om loggning utgår till samtliga enhetscheferna inom socialförvaltningen månadsvis.

Egenkontroll Hälso- och sjukvård
För att följa verksamheten över tid är det viktigt att samla in data. Egenkontroll bedrivs genom att
systematisk följa upp och utvärdera den egna verksamheten avseende planering, genomförande,
resultat och förbättringsåtgärder utifrån de riktlinjer och rutiner som ingår i verksamhetens
ledningssystem Egenkontrollen består av granskning av dokumentation, loggningar, registrering
och uppföljning av avvikelser, hygien- och klädregler, kvalitetsregister, besiktningar m.m.
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Egenkontroll

Omfattning

Källa

Basala hygienrutiner och
klädregler

1 gång per år

PPM-databasen

Hygienronder

Löpande

Protokoll

Patientsäkerhetsdialoger 1 gång per år

Protokoll

Oplanerade transport till
sjukhuset

1 gång per år

protokoll

Avvikelser

3 gånger per år

Statistik

Trycksår

2 gånger per år

PPM-databasen,
Senior alert

Patientens klagomål och
synpunkter

1 gånger per år

Patientnämnden,
IVO,

Hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits samt vilka
åtgärder som genomförts för ökad patientsäkerhet
Läkemedelsgenomgång
Den lokala handlingsplanen mellan kommun och primärvård är framtagen utifrån den
länsgemensamma ”Det goda livet för de mest sjuka äldre i Västra Götaland. Ett av fokusområdena
är – God och säker läkemedelsbehandling – med målet att de mest sjuka äldre får rätt
läkemedelsbehandling. Under 2018 har 225 personer omfattas av kommunal HSL.
Läkemedelsavstämning/fördjupade läkemedelsgenomgångar har genomförts för 78 av dessa
personer varav 32 st inom särskilt boende.
Förbättringsförslag: Primärvården och vård och omsorg tillsammans måste arbeta vidare för att
kunna nå målet att de mest sjuka äldre får rätt läkemedelsbehandling. Vårdsamverkan Skaraborg
har tagit fram en mall för mätning av olämpliga läkemedel och läkemedel mot psykos hos
personer inskrivna i kommunal hälso- och sjukvård. Denna mall kan med fördel användas av
hemsjukvårdsläkare för att underlätta primärvårdens mätning.

Medicinska vårdplaner
Medicinska vårdplaner bidrar till en säker, trygg och välplanerad vård. Vårdplaneringarna kan
initieras av kommunens sjuksköterskor, primärvårdsläkare eller mobila teamens läkare.
Gemensamt med den enskilde, närstående, behandlingsansvarig läkare, sjuksköterska,
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arbetsterapeut, sjukgymnast och omvårdnadspersonal planeras vården inriktning. Samtidigt görs
en genomgång av läkemedelsbehandlingen.
Vårdplanen ska vara ett stöd för personalen i kommunen, primärvårdens läkare, mobila team,
ambulanspersonal och personal i slutenvården. Under 2018 har 225 personer omfattas av
kommunal HSL. 143 av dessa har upprättad medicinsk vårdplan.
Analys: Målet enligt handlingsplanen för mest sjuka äldre är att minst 50 % av patienterna som är
inskrivna inom kommunal hälso-och sjukvård ska ha en aktuell medicinsk vårdplan. Under 2018
har ca 65 % av patienterna hade en aktuell medicinsk vårdplan. Detta är en ökning jämförd med
ca 30 % under 2017. Kontinuitet och tillgänglighet gällande hemsjukvårdsläkare och följsamhet till
rutinen för medicinsk vårdplan är bidragande orsak till denna förbättring som i sin tur har lett till
minskat antal oplanerade transport till sjukhus.
Förbättringsförslag: Fortsätt genomföra läkemedelsavstämning i samband med medicinsk
vårdplan vid inskrivning i kommunal hälso- och sjukvård. Omvårdnadsansvarig sjuksköterska
initierar till och planerar medicinsk vårdplan och läkemedelsavstämning minst en gång per år
tillsammans med ansvarig läkare för att säkerställa läkemedelsbehandlingen för den enskilde.
Förankra rutin för medicinska vårdplaner bland ny legitimerad personal inom vård och omsorg.

Basala hygienrutiner
Spridningen av multiresistenta bakterier ökar vilket medför ett allvarligt hot mot Hälso- och
sjukvården. Vårdrelaterade infektioner (VRI) orsakar stor andel av skador inom vård- och omsorg
och är resurs- och kostnadskrävande för vårdgivaren. För att förebygga och minska risken för VRI
ska vårdhygien genomsyra all vård och omsorg. För att stärka detta arbete finns det hygienombud
på varje enhet.
Hygienombuden är nyckelpersoner och länken mellan vårdhygien och det praktiska vård- och
omsorgsarbetet. Hygienombuden har bl.a. som uppgift att genomföra återkommande
punktprevalensmätningar. Dessa genomförs årligen för att tillse att personal inom vård och
omsorg följer den rutin som finns för klädregler och basal hygien.

Sida 31 (36)

PPM basala hygienrutiner och klädregler
Kort elr uppsatt hår
Korrekta naglar
Korrekt arbetsdräkt

Korrekt användning av platsfärkläde
korrekt nvändning av handskar
Desinfektion efter
Desinfektion före
0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%120,00%
2018

2017

Mätresultatet från 2018 års punktprevalensmätning av Basala hygienrutiner visar att personalen
inom Vård- och omsorg i Tibro kommun ligger bra till i alla olika parametrar. Arbetet fortsätter
som tidigare enligt gällande riktlinje inom området.
Förbättringsförslag:





Information till all ny personal om basal hygien och klädregler i samband med
introduktion
Genomför utbildning för hygienombud via vårdhygien
Att genomföra punktprevalensmätning
Återkoppla resultat från punktprevalensmätning till personal

Rehabiliterande arbetssätt
Att arbeta med ett rehabiliterande förhållningssätt i äldreomsorg och hemtjänst innebär att se
och ta tillvara på de äldres egna resurser och möjligheter. Det är viktigt att som personal ha ett
stödjande förhållningssätt och uppmuntra individen till egen problemlösning och eget handlande.
Det har inkommit många avvikelser då ordinerade träning inte utförts. Dessa träningar ordineras
av arbetsterapeut och fysioterapeut.
Syftet med ordinationen är att genom fysisk aktivitet minska bl.a. fall och trycksår samt underlätta
läkningsprocessen då dessa åkommor har ett starkt samband med fysisk aktivitet.
Arbetsterapeuter och fysioterapeuter har tillsammans med MAS gjort flera insatser i form av APT
runda och utbildning för att förtydliga sambandet mellan fall, trycksår, läkningsprocess och fysisk
aktivitet.
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Analys: respekten och förtroendet för den medicinska behandlingen är mycket större bland
personal än för den rehabiliterande ordinationen/behandlingen. Det finns kunskapsbrist gällande
fördelarna med rehabiliterande arbetssätt för att förbättra t.ex. läkningsprocessen av ett sår.
Förbättringsförslag: Förankra syftet med och vikten av fysisk träning gällande fall, trycksår samt
läkningsprocessen och därmed välbefinnande för den enskilde. Att förtydliga vad rehabiliterande
arbetssätt innebär och vilka vinster detta arbetssätt medför både för verksamhet och brukare.
Rehabombud på varje enhet som kan vara en länk mellan fysioterapeut, arbetsterapeut och
enheten. Arbete kring trygg hemgång kommer att pågå under 2019 där rehabiliterande arbetssätt
kommer att implementeras.

Kvalitetsregister
Senior alert
Fall, undernäring, trycksår och försämrad munhälsa är områden som har koppling till varandra och
oftast äldre personer i behov av vård och omsorg. En undernärd person har lättare att falla och
utveckla trycksår och vid till exempel en höftfraktur ökar risken att utveckla trycksår,
näringsproblem och försämrad munhälsa. Senior alert är ett kvalitetsregister där målet är att
utveckla nya förebyggande arbetssätt som ökar möjligheten till bästa möjliga vård och omsorg. En
hög andel personer riskbedöms på SÄBO och strukturerade teamträff hålls därför var tredje till var
femte vecka beroende på enhetens behov och möjlighet.

Riskbedömningar
Antal trycksår
Antal personer med trycksår
kategori 1
kategori 2
kategori 3
kategori 4

2017
206
34
20

2018
128
43
24

22
6
3
3

24
4
9
6

Förbättringsförslag: att genomföra punktprevalensmätning och återkoppla resultat från
mätningen till all personal samt att granskning av hudkostymen ska vara en naturlig del av
arbetet. Förtydliga kopplingen mellan Senior Alert och avvikelsehantering t.ex vid upprepade
fallincidenter.
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Svenska palliativregistret
Registrering i Svenska palliativregistret beskriver den sista veckan i livet för patienter som vårdats
inom den kommunala hälso- och sjukvården och avlidit inom vår verksamhet.
Följande parametrar registreras i palliativregistret och kan följas upp i verksamheten:
 Jag och mina närstående är informerade om min situation
 Jag är lindrad från smärta och andra besvärande symtom
 Jag är ordinerad läkemedel vid behov
 Jag får god omvårdnad utifrån mina behov
 Jag vårdas där jag vill dö
 Jag behöver inte dö ensam
 Jag vet att mina närstående får stöd
Resultatet från palliativ registret har granskats kontinuerligt under året och sjuksköterskeenheten
har arbeta med förbättringsåtgärder.

Resultat 2018-01-01-2019-01-01
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Under 2018 har parametrar som ska registreras i palliativa registret decimerats ner från elva till 7
samtidigt som frågeställningarna har utformats mer utförliga.
Följande parametrar har förbättrats under 2018:
 Smärtskattning
 Lindrad från smärta
 Utan trycksår
 Lindrad från ångest
Övriga parametrar har inte ändrats nämnvärt från året innan.
Förbättringsförslag




Att omvårdnadsansvarig sjuksköterska initierar brytpunktsamtal med patient, närstående
och läkare
Att utföra munhälsobedömning vid vård i livets slut samt dokumentera resultat
Att omvårdnadsansvarig sjuksköterska utför smärtskattning och dokumenterar resultatet
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Svenskt register för beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom
(BPSD)
Under 2016 genomfördes en omorganisation i Tibro kommuns demensorganisation. Under 2017
delades demensorganisationen i två enheter vilket är mer anpassad till upplägget I BPSD. Numera
finns det två enheter att registrera i mot tidigare fem. Detta leder till bättre följsamhet runt den
enskilde individen samt tillgång till flera administratörer. Det finns tydliga rutiner som underlättar
för personalen att jobba mot BPSD-registret. Alla sjuksköterskor som jobbar i
demensorganisationen är BPSD-utbildade.

Antal registrerade BPSD bedömningar 2017-2018
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

2017

2018

Under året har 77 registreringar gjorts, dock inkluderas inte registreringar under december
månad i denna siffra. Fortfarande finns en tendens att stora delen av registreringarna görs innan
sommaren, fast det är bättre fördelat än året innan.
En bemötandeplan att jobba efter är ett bra arbetsredskap för vikarier under sommaren vilket ger
trygghet för den enskilde individen med demenssjukdom. Sedan 2016 har bemötandeplanen blivit
som en del i genomförandeplanen. Genomförandeplanen följs upp tillsammans med den enskilde
var 6:e månad samt vid behov. Detta leder till bättre uppföljningar, där behovet styr när BPSDskattningen utförs. Målet är att antalet BPSD-registreringar är mer jämnfördelade över årets alla
månader och att rutiner om arbete med BPSD-register följs.
Fortsättningsarbete:







Implementera BPSD-registret i verksamheterna utanför demensorganisationen
Mer utbildning till administratörer i BPSD
Att få BPSD registret att bli en naturlig och självklar arbetsmetod
Öka antalet registreringar
Arbeta mer effektiv med bemötandeplanernas utformning
Att antalet registreringar är mer jämn fördelad över årets alla månader
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Mål och strategier för kommande år
Implementering av ny modell för avvikelserapportering genom verksamhetssystemet Treserva.
Modellen möjliggör att den som upptäcker brister rapporterar direkt i systemet till ansvarig chef
alternativt vid allvarliga brister direkt till SAS eller MAS. I samband med implementeringen bör
syftet med avvikelsehantering samt vad som ska rapporteras som en avvikelse och vad som ska
journalföras förtydligas.
Behörigheter i verksamhetssystemet Treserva behöver systematiskt genomgås så att
enhetschefer säkerställer att rätt person får rätt information.
Utveckla arbetssätt som underlättar introduktion, utbildning och återkoppling av resultat till
medarbetare och chefer. Förslagsvis nanoutbildningar om ex. tydliga systematiska rapporteringar,
introduktion av nyanställda, dokumentation- och rapporteringsskyldighet, enkätresultat m.m.
Arbetet kring kvalitetsregister bör struktureras upp med tydlig ansvarsfördelning och roller. Ett
förtydligande hur vi fortsättningsvis ska arbeta i team med våra nationella kvalitetsregister är
välbehövligt. Detta för att på ett systematiskt sätt kunna förbättra resultatet för både verksamhet
och den enskilde
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tagit fram en handlingsplan mot missbruk och
beroende. Syftet är bland annat att belysa vikten av tidig upptäckt, tidiga insats samt stöd och
behandling för personer i åldern 13-29 år. Ett arbete kring hur socialförvaltningen i Tibro ska
arbeta med mer fokus inom dessa områden ska påbörjas under våren 2019.
För att bättre analysera resultat så bör socialförvaltningen ange all data för KKIK (Kommuners
Kvalitet i Korthet), ett av måtten innebär upplevd kvalitet för våra besökare inom individ- och
familjeomsorgen. Denna brukarundersökning har inte genomförts tidigare i Tibro och målet är att
delta i denna under hösten 2019.
Under det kommande året kommer fokus att vara på att tydliggöra handläggningsprocessen för
våra myndighetshandläggare. Handläggningsprocessen kommer att arbetas igenom gemensamt
för att sedan upprätta och revidera tydliga riktlinjer inom varje myndighetsområde.

