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Sammanfattning
Genom ett förändrat arbetsätt har en mängd individuellt anpassade åtgärder planerats
och genomförts för personer inom Socialtjänstens verksamhet. Genom återkommande
riskbedömning, planering och genomförande av åtgärder och uppföljningar av fall,
undernäring, trycksår och munhälsa skapas en säkrare vård som är individuellt anpassad
efter den enskildes behov.
Tack vare registreringar i kvalitetsregister kan vi följa vårt arbete och på så sätt motiveras
verksamheten till att hela tiden sträva efter bättre resultat.
I sammanställningen från registret Senior alert kan vi se att för personer 65 år och äldre
genomförs riskbedömningar regelbundet liksom åtgärder och uppföljningar. Bland annat
så bedöms risken för fall. Personer med risk för fall synliggörs och åtgärder sätts in. På så
vis kan risken för fraktur minskas i samband med fall.
Genom att arbeta förebyggande med aktiverande arbetssätt och främja fysisk aktivitet i så
stor utsträckning som möjligt minskas risken för fall. Ett fortsatt bra teamsamarbete är
också viktigt. Under året har det dock förekommit ett stort antal avvikelser som handlar
om att ordinerad träning inte utförts.
Kvaliteten i vården vid livet slut varierar. Genom att vi registrerar sista veckan i livet i
Svenska Palliativregistret har vi kartlagt vilka förbättringsområden som finns. I samverkan
med primärvården har ordinationshandling för trygghetsläkemedel tagits fram för att
minska risken för bl a smärta, oro och ångest i samband med livets slut.
I samverkan med primärvården kommer fler medicinska vårdplaner och
läkemedelsavstämningar att genomföras för att säkerställa en god läkemedelsbehanling.
Den vanligaste orsaken till läkemedelsavvikelse är att man glömt att ge ordinerat
läkemedel. Det förekommer även fel i dosetter. Ingen av avvikelserna kring
läkemedelshantering har lett till någon allvarlig skada för personen.
Utbildningsatsning kring delegering och läkemedelshantering genomförts kontinuerligt i
verksamheten. Delegeringsförfarandet har delats i tre grupper. Målet är att ökad
patientsäkerheten i samband med insatser kring läkemedel.
Punktprevalensmätning under våren har visat att följsamheten till vårdhygien och
klädregler inom Socialtjänsten är bra i förhållande till övriga riket. Men det finns
fortfarande brister i vissa delar. För att upprätthålla en hög följsamhet till vårdhygien och
klädregler finnas det möjlighet till fortbildning för hygienombuden.
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Allmänt
Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren senast den 1 mars varje år
upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå
1. Hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår
2. Vilka åtgärder som vidtagits för att öka patentsäkerhetsarbetet, och
3. Vilka resultat som uppnåtts

Organisatoriska ansvaret för
patientsäkerhetsarbetet
Vårdgivaren
Socialnämnden är vårdgivare och ansvarig för patientsäkerhetsarbetet. För vårdgivarens
patientsäkerhetsarbete finns verksamhetschef hälso- och sjukvård och medicinskt
ansvarig sjuksköterska.
Som en del av socialtjänstens kvalitetsledningssystem finns en ansvarsfördelning mellan
verksamhetschef hälso- och sjukvård och medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Verksamhetschef hälso- och sjukvård
Inom socialtjänsten finns en utsedd verksamhetschef för hälso- och sjukvård med ansvar
för den löpande verksamheten. Verksamhetschefen ansvarar både för den hälso- och
sjukvård som bedrivs inom vård och omsorg och den som bedrivs inom socialtjänstens
individ- och familjeomsorg.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) ansvarar för att bevaka att kraven på hög
patientsäkerhet och god kvalitet tillgodoses inom vård och omsorg och inom
socialtjänstens individ- och familjeomsorg.
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Enhetschefens ansvar
Enhetschefen ansvarar för att de riktlinjer och rutiner som verksamhetschef för HSL och
medicinskt ansvarig sjuksköterska har fastställt är kända och följs i verksamheten.
Enhetschefen ansvarar också för att ny personal får den introduktion som behövs för att
utföra sina hälso- och sjukvårdsuppgifter.

Hälso- och sjukvårdspersonal ansvar
Hälso- och sjukvårdspersonalen ansvarar för att utföra hälso- och sjukvård i
överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet samt att fortlöpande arbeta
med systematiskt förbättringsarbete utifrån verksamhetens ledningssystem.

Övergripande mål och strategier
Varje individ ska känna att den ges en trygg och säker vård och omsorg. Liksom att varje
medarbetare inom verksamheten kan utföra sitt arbete under sådana förutsättningar att en
god och säker vård upprätthålls. Genom att alla i verksamheten är delaktiga i det
systematiska förbättringsarbetet kan förbättringsområden identifieras, analyseras och leda
till förbättrande åtgärder i verksamheten.
Verksamheten har bedrivits enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9).
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Samverkan för att förebygga vårdskador
Verksamheten samverkar med andra vårdgivare genom flera olika samverkansforum för
att säkerställa patientsäkerheten. Formerna för samverkan regleras i ett flertal dokument.

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 IT-stöd (SAMSA) finns för att underlätta dokumentation och överföring av
information mellan vårdgivare. Som ett led i kvalitetssäkringen skickas en
avvikelserapport vid de tillfällen då riktlinjen inte följs.

Avvikelser
Från SKAS
Till SKAS
Från
Primärvård
Till Primärvård
Från Övrigt
Till Övrigt

2014
0
55

2015
5
61

2016
1
17

2017
0
5

0
57
0
0

0
13
0
1

0
5
0
0

0
1
0
0

Exempel på övrigt: annat sjukhus i regionen, sociala jouren m.m.
Under två senaste åren har antalet avvikelser till primärvården minskat. Detta är pga att
avvikelser har analyserats och förbättringsåtgärder lyfts återkommande upp med
primärvården. En annan avgörande anlednning 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 minskat avsevärd som
till en stor del beror på korrekt användning av det gemensamma IT stödet SAMSA. Det
finns superkontaktombud inom olika yrkeskategorier som ger stöd till övrig personal
gällande frågor om och användning av SAMSA. Från Skaraborgs sjukhus sker de flesta
avvikelser i samband med utskrivning från sjukhus till kommunen. Det saknas t.ex. aktuell
läkemedelslista eller recept på ordinerade läkemedel, samt medicinsk epikris. Flera
avvikelser handlar också om vårdplanering mellan kommunens verksamheter och
Vuxenpsykiatriska mottagningen.Numera finns möjlighet att genomföra samordnad
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vårdplanering via distansmöte. All legitimerad personal har genomgått utbildning. I Tibro
finns utrustning och lokal för ändamålet.

Förbättringsförslag 2018




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

Läkarmedverkan
Närhälsan, Vårdcentralen Tibro har ansvar för läkarinsatserna till personer med
kommunal hälso- och sjukvård. Tillsammans med Närhälsan har Socialtjänsten upprättat
ett samverkansavtal för att säkerställa läkarmedverkan.
Det har funnits svårigheter att få kontinuitet bland läkarbemanningen gentemot
socialtjänsten. Detta har berott på ett ständigt flöde av hyrläkare på vårdcentralen. Vilket i
sin tur har lett till att det bl.a. har varit svårt att genomföra läkemedelsavstämningar och
brytpunktsamtal.
Under 2017 har för det mesta funnits kontinuitet bland läkarna som ansvarat för
kommunens enheter. Dessvärre har det funnits brister i följsamhet till bl.a. vårdprogram
och riktlinjer men även i hantering av bla PASCAL som är ett IT-stöd för dosdispenserade
läkemedel vilket lett till felaktigheter och fördröjningar vid läkemedelsförändringar. Under
2017 har samverkansmöten med Närhälsan mestadels handlat om att höja
hemsjukvårdläkarens tjänst till heltid och endast för Tibro Kommun. Förarbete och
planering för hemsjukvårdsläkares tillträde har genomförts under 2016 men tjänsten
började från 2017och delades mellan två kommuner. En gemensam sjuksköterska för
kommun och Närhälsa rekryterades under 2016 som tillträde tjänsten 2017. Sedan januari
2017 har det funnits hemsjukvårdsläkare som har bidragit till förbättring i form av bl.a
kontinuitet, kompetenshöjning för både legitimerad och icke legitimerad personal. Under
2017 har kommunen haft regelbundna träff med hemsjukvårdsläkare och dennes chef för
uppföljning och fortsätt planering.
En arbetsgrupp har funnits sedan 2015 bestående av sjuksköterska från Närhälsa och
Kommun, enhetschef till legitimerade personal inom kommun, chef för Närhälsan och
MAS. Syftet med gruppen är att genom kontinuerliga möten förbättra samverkan och
patientsäkerheten.
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Sedan 2013 finns en gemensam checklista för rond.Checklistan är ett stöd för nya
sjuksköterskor hos kommunen och för nya läkare på Närhälsan. Checklistan har senare
kompletterats med ordinationsunderlag för trygghetsläkemedel att använda vid bl. a. vård i
livets slut.
Det finns sedan hösten 2013 även en privat vårdcentral i Tibro, Hälsocentralen Tibro.
Något större samarbete har inte inletts mer än att kommunen haft kontakt i några enstaka
patientärenden.

Fortsättningsarbete 2018




Att tillsammans med Närhälsan vårdcentralen Tibro uppdatera
samverkansavtal
Att följa upp frågan om en fungerande läkarmedverkan med primärvården
Att uppdatera handlingsplan för våra mest sjuka mellan Närhälsa
Vårdcentralen Tibro och Tibro kommun

Samverkan med patienter 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 verskamheten 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 socialtjänstens 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 i
kommunen. Under 2017 fanns sammanlagt 121 personer som var 75 år, varav 5 st fanns i
verksamheten. 116 st brev skickades ut, 6 st önskade hembesök för att få information om
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äldreomsorgens olika verksamheter och vad kommunen erbjuder, även skriftlig
information har lämnats via besöket. 5 st önskade information per telefon. 30 st önskade
att hämta information på Äldrecentrum, 44 st önskade inegn information.
Resterande svarade inte på erbjudandet. Om man inte önskat ett besök har det funnits
möjlighet att hämta en mapp med informationen på Äldrecentrum.

Patientnämnd
Patienters och närståendes synpunkter kan inkomma till Socialtjänsten via
patientnämnden.Enligt ärendestatistik från patientnämnden har inga patientärende från
Tibro kommun inkommit till patientnämnden under 2017.

Struktur för uppföljning och utvärdering
Utifrån de nationella mål som finns för sammanhållen vård och omsorg för de mest sjuka
äldre, har man i Skaraborgs kommuner kommit överens om att införa mål och mått i den
geriatriska processen för undvikbar slutenvård och återinläggning inom 30 dagar liksom
att registrera i kvalitetsregister och att arbeta för en god läkemedelsbehandling.
I kommunen ska vi följa upp ett antal mål och redovisa resultatet till Skaraborgs
kommunalförbund. Resultatet ska sedan ligga till grund för det fortsatta
utvecklingsarbetet.
I överenskommelsen i Skaraborg framgår bl.a. att antalet riskbedömningar enligt Senior
alert ska vara100%. Det är enhetschefens ansvar att månadsvis redovisa andelen
riskbedömda personer på enheten.
Internt sker uppföljning och utvärdering genom egenkontroll, kvalitetsregister och
punktprevalensmätningar.
För att stärka arbetet kring de mest sjuka äldre finns sedan 2013 en arbetsgrupp med
ansvariga personer för respektive prioriterat område:






God läkemedelsbehandling
Preventivt arbetssätt
God vård vid demenssjukdom
Sammanhållen vård och omsorg
God vård vid livets slut.
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För optimal avvikelsehantering följs 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.

Modellen innehåller även en planering för information och utbildning i verksamheten.

Fortsättningsarbete 2018



Att fortsätta aktivt arbeta med handlingsplanen för de mest sjuka äldre och
få den förankrad i hela organisationen
Fortsätt arbeta med införandet av riktlinje kring systematiskt kvalitetsarbete
för att säkerställa att identifierade avvikelser analyseras och åtgärdas på ett
strukturerat arbetssätt

Genomfört arbete och resultat från nationella
kvalitetsregister
Under året har verksamheten arbetat med följande nationella kvalitetsregister:




Senior alert
Svenska Palliativ registret och
Svenskt register för beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom,
BPSD

Senior alert
Under året har riskbedömningar, åtgärder och uppföljningar genomförts för att förebygga
undernäring, trycksår och fallolyckor. Sedan 2012 har även förebyggande arbete kring
munhälsa genomförts och registrerats i Senior alert.
Det förebyggande arbetet har genomförts kontinuerligt på enheterna och utsedda
administratörer har sedan registrerat uppgifterna i kvalitetsregistret.
Verksamheterna inom vård och omsorg har kommit långt i arbetet med riskbedömningar,
åtgärder och uppföljningar.
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Förbättringsförslag 2018




Att alla händelser registreras i senior alert
Att riskbedömningar sker kontinuerligt över årets alla månader

Svenska palliativregistret
Registrering i Svenska palliativregistret under 2017 beskriver den sista veckan i livet för
patienter som vårdats inom den kommunala hälso- och sjukvården och avlidit inom vår
verksamhet.
Under 2017 har 41 personer avlidit inom särskilda boende, 17 personer på Korttiden och
10 personer med hemsjukvård.
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.

Följande parametrar har förbättrats under 2017:






Munhälsa bedömd
Eftersamtal erbjudet
Läkarinformation till patienten
Lindrad från rosslig andning
Läkarinformation till närstående

Övriga parametrar har inte ändrats nämnvärt från året innan.
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Svenska palliativregistret 2018-01-04

Inom kommunens enheter sker en 100% registrering i Svenska palliativregistret. Arbetet
med att utifrån resultatet förbättra vården i livets slut pågår sdan 2012. Arbetsgrupp
bestående av fysioterapeut, arbetsterapeut samt sjuksköterska som bildades under 2015
arbetar kontonuerligt med förbättring, struktur samt uppdatering.

Fortsättningsarbete 2018






Att omvårdnadsansvarig sjuksköterska initierar brytpunktsamtal med
patient, närstående och läkare
Att symtomskattning genomförs, bl.a. smärtskattning
Att utföra munhälsobedömning vid vård i livets slut
Att omvårdnadsansvarig sjuksköterska initierar till ansvarig läkare
ordination av trygghetsläkemedel mot bla smärta, ångest, rosslighet och
illamående
Att eftersamtal erbjuds i större utsträckning
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Svenskt register för beteendemässiga och psykiska
symtom vid demenssjukdom (BPSD)
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 startade ett BPSD-team bestående av fem stycken
omvårdnadspersonal. Teamets uppdrag är att vara en resurs på enheten då en person
uppvisar BPSD-beteende. En riktlinje för BPSD-teamets arbetssätt finns som stöd för
verksamheten.Implementering av BPSD-registret har främst skett inom
demensorganisationen.

Antal registrerade BPSD bedömningar 2017
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

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 följsamheten runt den enskilde individen samt tillgång till flera
administratörer. Dock har denna förändringen påverkat antalet skattningar 2017 då det
uppstod problem inom systemet. Det finns behov av tydliga rutiner som kan underlätta för
personalen att jobba mot BPSD-registret. 4 st nya BPSD-administratörer har utbildats
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under 2017. Alla sjuksköterskor som jobbar i demensorganisationen är nu BPSDutbildade
Under året har 64 registrerinagr gjorts, dock inkluderas inte registreringar under december
månad I denna siffran. 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 BPSD-skattningen utförs. Målet under 2018 är att
antalet BPSD-registreringar är mer jämnfördelade över årets alla månader och att rutiner
om arbete med BPSD-register skapas.

Fortsättningsarbete 2018





Implementera BPSD-registret i verksamheterna utanför
demensorganisationen
Att utbilda fler administratörer i BPSD
Att få BPSD registret att bli en naturlig och självklar arbetsmetod
Skapa rutiner som underlättar arbetet mot BPSD-registret

Arbete med nationella punktprevalensmätningar
Under året har verksamheten i samarbete med Sveriges kommuner och landsting SKL,
samt Senior alert genomfört punktprevalensmätningar.



Nationell punktprevalensmätning av trycksår, PPM-Trycksår
Nationell punktprevalensmätning av basala hygienrutiner och klädregler, PPMBHK

Nationell punktprevalensmätning av trycksår
Punktprevalensmätning av trycksår har genomförts på korttid och särskilda boende vid två
tillfällen under 2017. Resultatet av mätningen används för att få kunskap om förekomsten
av trycksår och identifiera förbättringsområden.
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Enheterna arbetar på individnivå för att anpassa vården och på så sätt minska risken för
trycksår. I arbetet som sker utifrån kvalitetsregistret Senior alert genomförs bedömning av
risk för trycksår liksom planering och genomförande av åtgärder och uppföljning.
Förekomst av tryckskador/trycksår

PPM Trycksår 2017
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Mätnngen under 2017 visade att 20 av totala 206 personer hade trycksår.Totalt bland
dessa personer fanss 34 trycksår, varav 22 respektive 6 hörde till kategori 1 och 2 . 3
trycksår definierades som kategori 3 och 3 st som kategori 4.
Den senaste mätningen under 2016 visade att av totala 92 personer hade 11 personer vid
mättillfället ett eller flera trycksår Sammanlagt förekom 14 trycksår, varav 9 i kategori 1
och 4 i kategori 2. Det förekom inga trycksår inom kategori 3 men 1 inom kategori 4.
Både antal personer med trycksår och antal trycksår har ökat från 2016 till 2017. Detta
kan dels bero på att såren upptäcks tidigt, dels personer hade sår innan de blev inskrivna
inom HSL. Nämnvärd är att flera riskbedömningar har gjorts jämförd med året innan.
Inventering av madrasser inom särskilt boende genomförs kontinuerligt för att upptäcka
madrasser som inte fyller sin funkion p.g.a livslängden.

Fortsättningsarbet 2018






Att antalet trycksår ska minska
Att återkoppla resultat från mätningen till all personal
Prioritera webbutbildningen PUCLAS (Trycksårsutbildning)
Genomföra punktprevalensmätning trycksår
Granskning av hudkostymen ska vara en naturlig del av arbetet.
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Nationell punktprevalensmätning av basala hygienrutiner
och klädregler
Punktprevalensmätning av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler har
genomförts under våren. Alla enheter som bedriver personlig omvårdnad har medverkat i
mätningen.
Metoden grundrar sig på observationer och har genomförts av hygienombuden på
respektive enhet. Varje person observeras i patientnära arbete avseende både basala
hygienrutiner och klädregler.

Andel med korrekt i samtliga steg
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Följsamheten till basal hygien och klädregler är god i verksamheterna i Tibro jämförd med
riket.
Under punktprevalensmätningen registreras följsamhet till följande sju steg
 Desinfekterar händerna före patientnära arbete
 Desinfekterar händerna efter patientnära arbete
 Korrekt användning av handskar
 Korrekt användning av plastförkläde
 Korrekt arbetsdräkt
 Kort eller uppsatt hår
 Fri från ringar, klockor och armband
 Korta naglar, fri från nagellack och konstgjord material
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Vid nyanställning ges information till personal om hygien och klädregler. Arbetstagaren
åtar sig att följa verksamhetens riktlinjer och rutiner kring hygien och klädregler genom
underskrift i samband med anställning.
Enhetschef ansvara även för att föra in uppgiften om påskrift i personalsystemet WinLas.
Kvalitetskontroll av sköljrum, spol- och diskdesinfektorer har genomförts under året.

Fortsättningsarbete 2018






Att informera all ny personal om basal hygien och klädregler i samband med
introduktion
Att via vårdhygien genomföra utbildning för hygienombud
Att genomföra punktprevalensmätning under våren och eventuellt hösten
2018
Att genom kontroll kvalitetssäkra spol- och diskdesinfektorerna i
verksamheten
Att återkoppla resultat från punktprevalensmätning till personal

Uppföljningar genom egenkontroll
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. Under 2016 har MAS upprättat riktlinjer kring
arkivering av journal samt dokumentaion och informationsöveföring samt presenterat
ovannämnda riktlinjer för legitimerad personal.
Personalen medverkar aktivt i verksamhetens kvalitetsarbete genom att vara delaktig i
upprättandet och utvecklingen av rutiner. Personalen rapporterar risker för vårdskador och
händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada.
Identifiering av risker och avvikelser i verksamheten registreras av inblandad personal.
Omvårdnadsansvarig sjuksköterska tar emot avvikelsen och påbörjar analys. På flertalet
av enheterna inom socialtjänsten analyseras händelsen och man planerar åtgärder i ett
tvärprofessionellt team.
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Statistik sammanställs av MAS. I händelser som bedöms som allvarliga och/eller vanligt
förekommande utreder MAS det inträffade och tillsammans med enhetschef leder man
förbättringsarbetet på enheten utifrån aktuella problemområden.
MAS ansvarar för att utreda och analysera händelser där patient i samband med
undersökning, vård eller behandling drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av
allvarlig skada eller sjukdom. Den inträffade händelsen redovisas för socialnämnden som
bedömer om det inträffade också ska anmälas till socialstyrelsen enligt Lex Maria.
Ingen avvikelse har föranlett Lex Maria-anmälan under 2017.

Flödesschema för ansvar och hantering av avvikelser
1. All personal
Identifierar och rapporterar avvikelser till legitimerad personal
2. Legitimerad personal
Identifierar och bedömer direkta åtgärder och ev. kontakt med läkare.
Dokumenterar händelsen i omvårdnadsjournalen. Informerar enhetschef vid
behov. Lämnar avvikelsen till MAS.
3. Enhetschef
Ansvarar för att all personal på enheten får information om vikten av att
identifiera och rapportera risker och händelser i verksamheten
Enhetschefen ansvarar även för att avvikelser på enheten analyseras och
åtgärder återkopplas på tex teamträffar.
4. MAS
Inleder vid behov händelseanalys.
Bedömer och utreder om anmälan skall ske enligt Lex Maria.
Utredning enligt Lex Maria:
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 Maria-anmälan 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.
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Redovisning av de avvikelser som förekommit i
verksamheten under 2017
Föjande områden redovisas separat:






Läkemedel
Dokumentation
Fall
Delegering
Brist i vård och behandling

Avvikelser



8 st avvikelser angående brister i vård och behandling. Det har bla handlat om att
patient fått vänta på bedömning av sjuksköterska, att sondmat eller injektion inte
givits vid ordinerad tidpunkt, bristfällig dokumentation och provtagning.
Det förekommer stora brister i utförandet av träning/behandling ordinerat av
sjukgymnast alt. arbetsterapeut. MAS har tillsammans med sjukgymnast,
arbetsterapeut arbetat ständigt med att förbättra följsamheten till ordination.Rehab
personal har tillsammans med MAS varit på APT runda och informerat all personal
om vikten av träning för tillfrisknandet.

Förbättringsförslag 2018



Ökad följsamhet till ordinationer
Minska antalet avvikelser

Säker läkemedelshantering
Inom verksamheten finns Riktlinjen för läkemedelshantering. Omvårdnadspersonal
delegeras av legitimerad personal för att utföra arbetsuppgifter inom hälso- sjukvård.
Innan delegering kan bli aktuell ska teoretisk utbildning ha genomgåtts som följts av ett
skriftligt test. Testresultatet är en del av en helhets bedömningen legitimerad personal gör
gällande personalens lämplighet för delegering. För att uppnå säker läkemedelshantering
delas uppgifter som kan delegeras av sjuksköterska numera upp i tre olika nivåer utifrån
svårighetsgrad/vikt av att få personal utför uppgiften/potenta läkemedel som kräver
fördjupade kunskaper. Inför semesterperioden har vikarier fått information om bland annat
läkemedelshanteringen och avvikelshantering.
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Sedan 2012 har ett arbete pågått för att kartlägga och säkra nyckelhanteringen på
enheterna. På Fredsgatan och Bäckliden har nyckelskåpen bytts ut för att få en säkrare
hantering av nycklar genom behörighetsstyrning. Allegården, Brittgården och ssk-enheten
har fått nyckelskåp med behörighetsstyrning under våren 2015. Vissa områden inom
funktionshinder saknar fortfarande kodade nyckelskåp. Skåp som frigöras från
äldreboende i samband med att de får nya skåp kan placeras på gruppboenden inom LSS
och funktionshinder.

Förbättringsförslag 2018



Utvärdera och uppdatera lokala rutiner för läkemedelshantering per enhet
och implementera dessa hos omvårdnadspersonal
Fortsättningsarbete med nyckelhantering genom kodade nyckelskåp på
gruppboendena

Avvikelser angående läkemedelshantering
Totalt 227 läkemedelsavvikelser har registrerats under 2017 vilket är lägre jämförd med
året innan. 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 lägre än 2016. 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. Rutiner för dosettdelning som upprättades våren 2015 följs
vilket har lett till minskad 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.
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Antal läkemedelsavvikelser åren 2015 till 2017:

Läkemedelsavvikelser 2015-2017
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Fortsättningsarbete 2018




Att fortsätta bevaka antalet fel i dosetter och återkoppla till berörd personal
Att genomföra händelseanalys på de enheter där det återkommande
förekommer att ordinerade doser inte är givna enligt ordination
Att följa och uppfölja befintlig rutin för dosettdelning

Kvalitetssäkrad läkemedelsbehandling –
läkemedelsavstämning
Läkemedelsavstämning bör genomföras minst en gång per år och ska ske i samband med
att man skrivs in i kommunal hälso- och sjukvård, d.v.s. påbörjar hemsjukvård eller flyttar
in på ett särskilt boende. Rutin är framtagen tillsammans med primärvården för att
säkerställa att det föreligger en så hög överenstämmelse som möjligt mellan de
läkemedel den enskilde ordineras, är i behov av och använder vid det aktuella
vårdtillfället.
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Genomförande av läkemedelsavstämning i samband med medicisnk vårdplanering vid
inskriivning och sedan kontinuerligt en gång per år som på börjades hösten 2014
fortsätter i verksamheten. Antal genomförda medicinsk vårdplanering har ökat sedan
hemssjukvårdsläkare har tillträtt i tjänst.

Förbättringsförslag 2018




Att i samband med Medicinsk vårdplan genomföra läkemedelsavstämning
vid inskrivning i kommunal hälso- och sjukvård, vilket har genomförts i
större utsträckning p.g.a tillgång till hemsjukvårdsläkare. Medicinsk
vårdplan och läkemedelsavstämning ska genomföras minst en gång per år
för att säkerställa läkemedelsbehandlingen för den enskilde.
Omvårdnadsansvarig sjuksköterska initierar till och planerar medicinsk
vårdplan tillsammans med ansvarig läkare

Dokumentation
Under året har det inkommit avvikelser avseende brister i dokumentatiion och
informtionsöverföring. Den har bl.a. handlat om att datorerna inte fungerat vilket lett till att
man ej kommit åt journalsystemet, uppdragen i vårdplanerna som skickas till
omv.personalen för utförande har inte varit uppdaterade samt ofullständiga
signeringslistor. Dokumentationsgruppen träffas regelbundet och bedriver
förbättringsförslaget för 2017 och har genomfört en del förändringar. Det finns behov och
önskemål att ha systemadminstratör för att kunna gnomföra förändringar/förbättringar
inom dokumenationssystemet Treserva.

Förbättringsförslag 2018



Att anpassa journalsystemet Treserva efter förändrade underlag från Senior
alert
Att ha ett systemadministratör inom dokumentationssystemet Treserva

Fallförebyggande arbete, fall och fallolyckor
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
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del som tillsammans med läkemedelsöversyn kan ge god effekt. Dessa delar ingår i
Senior alert.
Det förebyggande arbete som bla 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.
Ett fortsatt bra teamsamarbete är också viktigt, där vi för de personer som faller ofta, gör
täta uppföljningar och utvärderar de åtgärder som sätts in.
Antal fallrapporter åren 2015 till 2017:

Fallolyckor 2015-2017
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Höftskyddsbyxor
Höftskyddsbyxor minskar risken för fraktur i samband med fall, men de hindrar inte
personen från att falla.
Under 2017 använde 9 personer regelbundet höftskyddsbyxor. Socialnämnden betalar
hälften av patientens kostnad vid inköp.

Förflyttningsteknik
Satsning på förbättrad kunskap i förflyttningsteknik pågår sedan 2008. All
omvårdnadspersonal samt legitimerad personal ska genomgå grundutbildningen samt
uppföljningsdagar. Utbildningen leds av Durewallsinstruktörer.
Under året har både grundutbildning och uppföljningsdagar för ordinarie personal samt
introduktion för vikarier genomförts i verksamheten.
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Fortsättningsarbete 2018



Att genom riskbedömning och åtgärder utifrån Senior alert minska antalet
fallolyckor under 2018
Att utbilda i durewall enligt fastställd årsplan

Undvikbar slutenvård
Under våren har oplanerade transporter till sjukhuset för personer med kommunal hälsooch sjukvård följts upp. Mätperioden har pågått under 8 veckor och har genomförst i alla
Skaraborgs kommuner samtidigt. sammanställningen används för att analysera.
Målet är rätt vård på rätt plats
Förutsättningar för att en person inte ska behöva åka till sjukhuset i onödan är bl.a. en väl
fungerande planering kring varje enskild person med kommunal hälso- och sjukvård.
Detta sker bl.a. genom vårdplanering inför inskrivning i kommunal hälso- och sjukvård,
regelbundna läkemedelsavstämningar och medicisnka vårdplaner.
Resultatet från mätperioden våren 2017 visar att ett fåtal personer oplanerat behövt
transport till sjukhus. I snitt har 1-2 person per vecka oplanerat åkt till sjukhuset under
mätperioden, vilket är något mindre än året innan.
Orsaker till oplanerad transport till sjukhus har bl.a. varit andningsproblem, sänkt
allmäntillstånd, frakturmisstanke och kramper.
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Brister i den öppna vården leder till ökad risk för att bli akut inskriven i slutenvård. Vanliga
orsaker till inläggning och återinläggning är problem med läkemedel och ofullständig eller
avsaknad av vårdplanering i samband med utskrivning. För att undvika onödig slutenvård
kan vi i kommunen tillsammans med primärvården återkommande genomföra hembesök,
läkemedelsavstämningar och brytpunktssamtal. Kommunens sjuksköterskor ska använda
beslutstödet Bvis (beslutstöd för vård i Skaraborg) vid försämrat hälsotillstånd för personer
som har kommunal hälso- och sjukvård inom äldreomsorg.
Under våren 2013 startades implementeringen av Medicinsk vårdplanering. Den
medicinska vårdplaneringen ska ske i samverkan mellan behandlingsansvarig läkare,
omvårdnadsansvarig sjuksköterska, patient, anhörig och kontaktperson.
Målet med den medicinska vårdplaneringen är att patienten får vård och behandling
utifrån sina behov i sin närmiljö så länge vården inte kräver slutenvårdens kompetens och
resurser. Patienten ska inte behöva flytta mellan olika vård- och boendeformer i onödan.
Inom vårdsamverkan har beslut fattats om att införa mobil närvård som ett led i att stärka
en sammanhållen nära vård, rehabilitering och omsorg. Vårdsamverkan har även beslutat
om checklista beslutstöd. Checklistan ska öka möjligheterna för personer i kommunal
hälso-och sjukvård att få vård på rätt vårdnivå. Beslutsstödet ska bidra till ökad
patientsäkerhet. Resultatet av bedömningen ska ligga till grund för sjuksköterskans
kommunikation med läkare inom Primärvården, som fattar beslut om vårdnivå.Checklista
beslutsstöd är ett verktyg för sjuksköterskor som ska användas vid bedömning av
försämrat hälsotillstånd hos personer med kommunal hälso- och sjukvård, där en
planering för vårdens inriktning är otillräcklig. Beslutstödet ska vara ett komplement till den
klinisk bedömningen.
Syftet är att öka tryggheten för sjuksköterskor i kommunal hälso- och sjukvård, att
bedömningarna ska bli strukturerade och informationsöverföringen till nästa vårdgivare
säkras. Syftet är också att minska antalet undvikbara transporter till sjukhuset.

Fortsättningsarbete 2018





Att genomföra mätning av oplanerade transporter under 2018, analysera
resultatet samt redovisa för sjuksköterskeenheten.
Att genomföra medicinsk vårdplanering tillsammans med primärvården för
alla personer med kommunal hälso- och sjukvård
Att i samverkan med primärvård och sjukhus implementera mobil närvård
och mobil hemsjukvårdsläkare
Att använda checklista för beslutstöd vid försämrat hälsotillstånd för
personer inskrivna i kommunal hälso-och sjukvård
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Influensa
Alla patienter med kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser har informerats och erbjudits
vaccination mot influensa, då de flesta tillhör riskgruppen. Vaccination har i första hand
skett i hemmet för att underlätta för den enskilde.
Enligt rekommendationer från Smittskyddsinstitutet dokumenteras alla givna
vaccinationer i ett nationellt journalsystem, Svevac. Under influensasäsongen har
patienter vaccinerats mot influensan. En del utav dessa patienter fick även vaccination
mot pneumokocker. Även Socialtjänstens personal erbjuds influensavaccination enligt
rekommendationer från bl.a. WHO. Under de sista åren har antalet personal som väljer att
vaccinera sig minskat. Denna trend går emot de rekommendationer som bl.a.
Smittskyddsinstitutet går ut med. Under hösten 2017 har 27 st av förvaltningens personal
valt att vaccinera sig via kommunen.

Förbättringsförslag 2018


Öka antalet patienter och personal som tackar ja till vaccination mot
influensa, genom tydligare och mer information inför influensasäsongen.

Medicintekniska produkter
Grundutrustningen i verksamheten är uppmärkt och registrerad. Riktlinjer för ansvar vid
inköp och service/reparationer för grundutrustning finns.
Årlig kvalitetskontroll har genomförts för blodtrycksmanschetter. Även kvalitetskontroll av
de personlyftar som ingår i grundutrustningen på enheterna har genomförts.
Personligt förskrivna personlyftar kvalitetskontrolleras via Hjälpmedelscentralen.
Legitimerad personal i verksamheten med förskrivningsrätt har setts över för att
säkerställa att individuell förskrivning av medicintekniska produkter kan ske i den
utsträckning det finns behov av.

Fortsättningsarbete 2018




Att fortsätta utbilda nya förskrivare av MTP
Genomföra årlig kontroll av alla blodtrycksmanschetter.
Genomföra årlig kontroll av personlyftar som ingår i grundutrustningen
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Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter
Ett fåtal avvikelser inkommit där omvårdnadspersonal ej förlängt sin delegering i tid.Var
och en som får en delegering ansvarar för att i god tid kontakta legitimerad personal för
eventuell förlängning. Under året har enhetscheferna haft ett stort ansvar för att planera
för att omv.personalen ska få möjlighet att delta i delegeringsutbildning, att genomföra
kunskapstest samt att få tid med leg. personal för delegering.

Delegeringsförfarandet har sedan 2016 delatsi tre grupper:
Grupp 1: Basala sjukvårdsuppgifter som förekommer i de flesta verksamheter där rutinen
är densamma. Exempel på sådana uppgifter är överlämnande av läkemedel från
apodospåse och dosett, ge ögondroppar/salva, salvor/kräm mm. Personal som delegeras
får en tydlig beskrivning över vad som får utföras. Delegeringen är inte låst till en enhet,
utan gäller i alla enheter. På så sätt kan personal stötta upp för varandra på arbetspass
där det saknas delegerad personal.
Grupp 2: Utöver grupp ett kan personal delegeras utifrån personlig kunskap om vissa
patienter. Uppgifter delegeras utifrån sjuksköterskans bedömning av personalens kunskap
och erfarenhet. Delegeringen är då patientbunden, gäller alltså endast de patienter som
sjuksköterskan har bedömt. Exempel på sådana uppdrag kan vara att ge insulin,
såromläggning, lindning av ben.
Grupp 3: En mindre grupp undersköterskor som utför mer komplicerade hälso och
sjukvårdsuppdrag, t.ex. avancerad sårvård, insulingivning, provtagning mm. Dessa
delegeringar är inte patientbundna, utan kräver en djupare kunskapsnivå hos
undersköterskorna.
I samband med introduktion av ny personal ska information om hälso- och
sjukvårdsuppgifter lämnas av enhetschef för att säkerställa att enbart legitimerad personal
och omvårdnadspersonal med delegering utför dessa insatser.
I samband med semesterintroduktion ger medicinskt ansvarig sjuksköterska både muntlig
och skriftlig information till semestervikarierna angående hälso- och sjukvårds uppdrag
och delegering.
All omv.personal har fått delta i internutbildning kring läkemedelshantering och delegering
samt genomfört kunskapstest för att kvalitetssäkra delegeringsprocessen. Alla
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delegeringar skrivs i verskamhetssystemet Treserva för de insatser som delegeras av
ssk/dsk.

Fortsättningsarbete 2018



Att genomföra löpande utbildning, och årligen webbaserad utbildning och
kunskapstest inför förnyelse av delegering.
Att arbetsterapeuter och sjukgymnaster ska skriva alla delegeringar via
verksamhetssystemet Treserva

Utbildning
Under året har utbildningsinsatsen kring läkemedelshantering och delegering genomförts
kontinuerligt. Både tillsvidare anställd personal och vikarrier har utbildats av MAS.
Utbildningen har sedan legat till grund för ställningstgande till delegering av uppgifter kring
läkemedelshantering. Ställningstagande gällande förlängning av delegering sker efter
genomförd webbaserad utbildning.
Inför semesterperioden hölls information till semestervikarier utifrån hälso- och
sjukvårdslagstiftningen. Skriftligt material lämnades även ut.
Grundutbildning för hygienombuden har genomförts under våren 2017.

Fortsättningsarbete 2018




Genomföra HSL dag en gång per år för legitimerad personal
Genomföra introduktion av semestervikarer
Genomföra grundutbildning för hygienombud via vårdhygien på SkaS

