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Inledning  

Socialförvaltningen har beslutat att upprätta en verksamhetsuppföljning tertialvis med 

syfte att underlätta styrning och ledning av verksamheterna för socialnämnden. 

Verksamhetsuppföljningen ska också kunna användas i prognosarbetet som ett stöd för 

chefer och ekonom inom förvaltningen.  

Verksamhetsuppföljningen innehåller en nulägesbild av verksamhet och personal samt 

vad verksamheterna står inför i framtiden. Tertialrapporten tillsammans med 

ekonomirapporten ger en helhetsbild av förvaltningen för att kunna se goda och avvikande 

resultat för vidare åtgärder. 
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Socialförvaltningen 

Nuläge 

Pandemi Covid-19 

Under första tertialen 2020 har förvaltningens arbete haft fokus på rådande pandemi. 

Förvaltningen har veckovis haft krisledning förvaltningsövergripande med efterföljande 

möte med enhetscheferna.  

Den 12 mars infördes besöksförbud på Tibros äldreboenden Allegården, Bäckliden, 

Bonargården och Brittgården. Besöksförbud gäller även på LSS-boendena Pegasus, 

Bäckadal, Tiljan och Hagagatan, där det finns personer som hör till riskgrupperna.  

Den öppna träffpunkten Solsidan är stängd sedan den 12 mars och från samma dag fick 

inte heller de boende på kommunens särskilda boenden delta i daglig verksamhet. Den 

16 april stängde den dagliga verksamheten på Björken och Smultronstället även för 

personer med demenssjukdom som bor hemma.   

Vård- och omsorgspersonal har fått genomgå flera utbildningar för att motverka spridning 

av Coronavirus och för att vara så väl förberedda som möjligt på att vid behov hantera 

vårdtagare med misstänkt eller konstaterad Coronasmitta. 

Personalen har fått utbildning om Coronaviruset och hur det sprids och utbildning om hur 

skyddsutrustning används. De har fått uppdatera sina kunskaper om de basala 

hygienrutinerna som tillämpas inom vården. Dessutom har de möjlighet att öva sig på att 

ta av och ta på sig skyddsutrustning. 

Anhörigstödet har fungerat som anhöriglinje och personalresurser har omfördelats till 

verksamheter där prioriteringarna har varit som störst. 

Arbetet kring pandemin har medfört påverkan på verksamheterna där andra 

arbetsuppgifter har lagts åt sidan. 

Dokumentationsutbildning 

Under mars månadplanerades två halvdagar med drop in för utförarpersonal. Dessa 

tillfällen har dock med anledning av pandemin fått ställas in. Riktade insatser i 

verksamheter med stort behov har planerats och utförts. 

Informationssäkerhet och IT 
 
Automatisering av ansökan för försörjningsstöd, eAnsökan 

Automatisering av ansökan för försörjningsstöd, eAnsökan är problematisk då Tibro 

kommun saknar en kommunövergripande strategi för hur digitaliseringen ska 

implementeras. Kommunen bör erbjuda invånarna endast en väg in för att komma åt sina 
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tjänster och det saknas i dagsläget vilket har lett till socialförvaltningens projekt eAnsökan 

försenats. Då Tibro kommun inte har någon gemensam ingång för invånares e-Tjänster 

planerar socialförvaltningen att driva frågan själva.  

Beslut inväntas på om hur socialförvaltningen ska gå vidare. En ny offert som är under 

utredning har inkommit från socialförvaltningens nuvarande systemleverantör. 

Informationssäkerhet 

Informationssäkerhetsarbetet har inletts genom att kommunens ledningsgrupp har 

informerats av IT-Skövde samt socialförvaltningens IT-samordnare om vikten av 

informationssäkerhetsarbete. IT-chef och socialförvaltningens IT-samordnare har fått ett 

uppdrag av kommunledningsgruppen att ta fram ett utbildningspaket samt uppdatera 

styrdokument som ska ske under 2020. 

IT-samordnare/Informationssäkerhetssamordnare har informerat flertalet nämnder och 

förvaltningsledningsgrupper om vad som kommer ske och krävas för att nå upp till en 

skälig standard för informationssäkerhet. Framtagning och revidering av styrdokument för 

det fortsatta arbetet med informationssäkerhet och digitalisering i Tibro kommun sker via 

det kommunövergripande digitaliseringsrådet. 

En övergripande e-utbildning för chefer i informationssäkerhet från Myndigheten för skydd 

och beredskap (MSB) kommer att inledas i maj med. 

Införande av Teams och Office365 

Införandet av Temas och Office 365 i socialförvaltningen har pausats. Det framkom i en 

pilot som socialförvaltningen medverkade i att Tibro kommun behöver säkerställa hur 

Teams och Office365 kan användas i våra verksamheter samt se till att det finns gällande 

riktlinjer och rutiner. 

Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM 

Den 14 april 2020 beslutade kommunstyrelsen att Tibro kommun ska avropa Option1. Ett 

beslut som socialnämnden ställt sig bakom. 

Anhörigstöd 
Socialnämnden beslutade i januari om en förändring av förvaltningens anhörigstöd. 
Bedömningen var att anhörigstödet fungerade bra och att det fanns möjlighet att 
strukturera om arbetet på annat sätt inom förvaltningen. Detsamma gällde den 
uppsökande verksamheten.  

Utredningen visade på att det skulle finnas en vinst med att sammanföra uppdragen 

anhörigstöd och uppsökande verksamhet. Då båda uppdragen är övergripande tjänster 

inom socialförvaltningen och uppdragen har flera gemensamma nämnare beslutades om 

en sammanslagning.  
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Heltidsresan 
Att heltid ska vara norm är något som SKR och Kommunal har kommit överens om och 
som definieras i HÖK 16 

Målet är att Heltid ska vara norm inom hela kommunals avtalsområde till 31/5- 2021 

De bakomliggande orsakerna är: 

• Ökad jämställdhet 

• Kunna erbjuda attraktiva anställningar 

• Trygga välfärdens behov av kompetens 

• Minskat behov av visstidsanställningar 

Inom socialförvaltningen började vi arbetet med en workshop i Maj-19 och fick i augusti-19 

ett projektdirektiv med uppdraget att genomföra ett pilotprojekt under 2020. 

De enheter som blev utsedda att ingå i piloten var Bonargården-Brittgården samt Fjärilen 

Gärdsmygen. Under hösten byttes Fjärilen och Gärdsmygen ut mot Pegasus-Bäckadal.  

Ramarna blev klara i början av 2020 och började gälla 200323.  

Innan verkställighet har all personal vid pilotenheterna fått erbjudande om heltid eller ökad 

ssg till 80 eller 90% med möjlighet att prova i 6 månader för att sedan ha möjlighet att gå 

tillbaka till sin ursprungliga ssg.  

Intresset har varit stort och vi gick from 200323 upp 5,5 åa i tid inom pilotenheterna.  

Verksamhet för personer med komplext vårdbehov 

Socialnämnden har 2019-01-21 gett förvaltningen i uppdrag att inrätta en vårdenhet för 

personer med komplext vårdbehov. Förvaltningsövergripande träffar har genomförts då 

lokalförsörjningsinventering pågår har arbetet inte startat. Demenssamordnande 

sjuksköterska har under hösten 2019 genomgått utbildning kring komplexa vårdbehov. 

Det arbetet som hittills genomförts har lett till att demenssamordnande sjuksköterska 

sammankallar vid behov av gemensamma resurser kring en individ med komplext 

vårdbehov. 

Socialförvaltningens ledning 

Medicinsk ansvarig sjuksköterska har 2020-01-01 påbörjat sin tjänst, tjänsten innebär 

även till viss del kvalitetsutvecklare, varav ledningen inom socialförvaltningen nu är intakt. 
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Individ- och familjeomsorg/ 

Funktionsnedsättning 

Nuläge 

Statliga bidrag 

Socialnämnden har beslutat om att rekvirera statsbidrag för personligt ombud, stärkt 

bemanning inom barn och ungdomsvården, stärka insatserna för barn och unga med 

psykisk ohälsa samt habiliteringsersättning. 

Medlen för habiliteringsersättning innebär att socialförvaltningen kommer att höja 

dagpenningen till 30 kr /timma under 2020. 

Personligt ombud kommer att fortlöpa likt tidigare där Tibro kommun förbinder sig genom 

avtal med Karlsborgs, Tidaholms och Hjo kommun att vara värdkommun för verksamhet 

med personligt ombud. 

Medel för stärkt bemanning inom barn och ungdomsvården kommer att användas inom 

myndighetsenheten för att kvarhålla administratör. Administratören ska frigöra tid för 

socialsekreterarna genom bland annat boka handledning, rum o fika samt stötta vid 

faderskapsärenden och familjehemsersättningar, statistik samt gallra fysiska akter. 

Stärkta insatser för barn och unga med psykisk ohälsa kommer innebära att medlen kan 

användas för att stärka den kommunövergripande arbetsgrupp som arbetar förebyggande 

inom barn och unga. Främst är det enheten för vardagsnära stöd som kommer att delta 

och arbetet kommer utgå från handlingsplanen för psykisk ohälsa 2018-2020 ”Det goda 

livet i Västra Götaland”. 

Projektansökan länsstyrelsen 

Tibro kommun har en samrådsgrupp som består av en styrgrupp och en ledningsgrupp. 

Ledningsgruppen består av tjänstemän där förvaltningscheferna i kommunen deltar i. 

Syftet är att samordna kommunens resurser och arbete för barn och unga i Tibro kommun 

i de punkter som berör kommunen som helhet. 

Styrgruppen är en sammansättning av politiker och tjänstemän. Ordförande är ordförande 

för kultur och fritidsnämnden. Till mötestillfällena inbjuds andra samhällsaktörer för Tibro 

såsom polisen.  

Tibro kommun har genom samrådsgruppen skickat en projektansökan till länsstyrelsen 

med syfte att skapa förutsättningar för grannskapsarbete i Tibro, med fokus på 

Skattegården primärt som kan hålla i sig en längre tid. Syftet med insatsen är att stärka 

egenorganiseringen i området på ett långsiktigt hållbart sätt. I och med det är tanken att 

engagemanget och grannskapsarbetet ska fortleva efter att insatsen är slut och att 
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insatsen ska arbeta fram metoder och modeller för kvinnor och mäns egenorganisering 

och för grannskapsarbete. I arbetet kommer olika roller att synliggöras och likaså 

förväntan och ansvar. 

Samverkan bostadsanpassningsbidrag 

Socialnämnden beslutade i februari kring samverkan med Hjo och Karlsborg när det gäller 

bostadsanpassningsbidrag. Samverkan med aktuella kommuner innebär minskad 

sårbarhet, säkerställer god kompetens inom områdena samt säkerställer kvalitén i 

handläggningen. Hjo kommun kommer att vara värdkommun för samverkan. 

Ej verkställda beslut 

Socialförvaltningen har länge haft ej verkställda beslut för personer som beviljats 

kontaktperson. Ett stort arbete har gjorts av myndighetsenhetens administratörer för att 

under första kvartalet 2020 kunna redovisa att alla beslut verkställts. 

Styrdokument 

Arbetet med översyn av styrdokument på myndighetsenheten fortsätter och under första 

tertialen har socialnämnden beslutat om riktlinjer för handläggning inom våld i nära 

relation. 

Case Management  

Delar av myndighetsenheten och Vardagsnära Stöd har genomfört utbildning inom Case 

management. 

Case management är ett samlingsnamn för flera typer av stödmodeller. I samtliga 

modeller har en vårdsamordnare, en så kallad case-manager, en koordinerande funktion 

med ansvar för att utredning, planering och adekvata insatser genomförs och följs upp 

med klienten.” 

Ekonomiskt bistånd 

Tibro kommun har ökat antal vuxna biståndsmottagare med långvarigt bistånd. Detta har 

lett till att ett samarbete har inletts mellan IFO/ekonomigruppen och kommunens 

Arbetsmarknadsenhet men behöver fortsatt utvecklas. Arbetet har fått stå tillbaka med 

anledning av pandemin. 

Ändrad inriktning LSS-bostad 

2019-10-21, § 147, beslutar socialnämnden att ge förvaltningen i uppdrag att utreda 

möjligheten med att minska antalet boendeplatser inom LSS och därmed avveckla ett 

boende under en period tills behovsanalysen av framtida boendebehov är klar. 

Rapporten har redovisats för socialnämnden som beslutade att ge förvaltningen i uppdrag 

att verka för att inriktning för Tibro kommuns bostad med särskild service enligt LSS 
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verkställs under år 2020. Inriktningen innebär att förvaltningen ska uppfylla de lagkrav 

som gäller kring de olika boendeformerna inom LSS och omhänderta brukarbehovet. 

  

Nyckeltal Individ- och familjeomsorg och 

Funktionsnedsättningsområdet 

Individ och familjeomsorg Januari Februari Mars April   

Vårddygn på institution, 
vuxen             31 20 0 

 
0 

Totalt antal dygn  

 

Antal pers på institution, 
vuxen 1 1 0 

 
0 

Genomsnittligt antal  

personer per månad  

Vårddygn på institution, barn 
o familj 0 47 21 

 
0 

Totalt antal dygn  

 

Antal pers på institution, barn 
o familj 0 5 5 

 
0 

Genomsnittligt antal  

personer per månad  

Vårddygn på 
konsulentstödda familjehem 91 89 93 

 
90 

Totalt antal dygn  

 

Antal pers på 
konsulentstödda familjehem 3 3 3 

 
3 

Genomsnittligt antal  

personer per månad  

Vårddygn på kommunens 
familjehem 372 343 372 

 
330 

Totalt antal dygn  

 

Antal pers på kommunens 
familjehem 

12 12 12 

 
 

12 
Genomsnittligt antal personer  

per månad 

Antal hushåll med 
försörjningsstöd, pr aktuell 
mnd 149 151 139 

 
 

142 
Antal hushåll under aktuell 

månad 

-varav i åldersgruppen 18-24 
år 22 20 17 

 
18 

Antal hushåll under aktuell 

månad 

-varav hushåll med barn 
45 51 44 

 
46 

Antal hushåll under aktuell 

månad 

Antal hushåll med 
försörjningsstöd, genomsnitt 
för aktuell period 149 150 146 

 
 

145 
Genomsnittligt antal hushåll 

 per månad  

-varav i åldersgruppen 18-24 
år 22 21 20 

 
19 

Genomsnittligt antal hushåll  

per månad  

-varav hushåll med barn 
45 48 47 

 
47 

Genomsnittligt antal hushåll  

per månad  

 

LSS 
Jan   Feb  Mars 

 
April   
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Antal omsorgstagare i särskilt 
boende 

30 29 29 

 
 

30 
Antal boende den sista i aktuell 

månad 

Kö till särskilt boende, antal 
omsorgstagare 0 1 2 

 
2 Antal i kö till LSS-boende 

Antal omsorgstagare med 
personlig assistans 

24 24 24 

 
 

24 
Antal brukar under aktuell 

månad 

-varav SFB 
21 21 21 

 
21 

Antal brukar under aktuell 

månad 

-varav ej SFB 
3 3 3 

 
3 

Antal brukar under aktuell 

månad 

Antal timmar personlig 
assistans, ej SFB 

684 633,25 Ej klart 

 
 

Ej klart 
Antal timmar under aktuell 

månad 

-varav i egen regi 
0 0 Ej klart 

 
 

Ej klart 
Antal timmar under aktuell 

månad 

-varav med privat utförare 
684 633,25 Ej klart 

 
Ej klart 

Antal timmar under aktuell 

månad 

Analys 
Arbetet med att rättssäkra handläggningsprocesserna inom individ och familjeomsorgen 
är ett ständigt arbete. Fortsättningsvis är det handläggningsprocessen inom vård och 
omsorg samt hantering av privata medel som nämnden ska besluta om. 
 

Antal hushåll med försörjningsstöd ökar stadigt, snitt per månad 2019 visar på 119 hushåll 

jämfört med 109,5 hushåll/månad 2018 och trenden fortsätter med ett snitt på 145 hushåll 

under första tertialen 2020.  

Inga nya familjehemsplaceringar för barn och unga har tillkommit och ärendehanteringen 

mellan vardagsnära stöd och myndighetsenheten har landat väl.  

Placeringar på institution har tillkommit under februari och mars, det är två ärenden som 

varit aktuella. Ett av dem är ett familjeärende som är kopplat till migrationsverket där 

kommunen fick gå in med en akutlösning, kostnaden kommer att återsökas. 
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Vård och omsorg 

Nuläge 

Statliga bidrag 
Socialnämnden har beslutat att rekvirera medel för att ”Motverka ensamhet bland äldre 
och för ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med demens”. Medlen kommer 
att användas för att kvarhålla demenssamordnare med utökat uppdrag med kompetens 
och handledning inom området alkoholdemens samt förstärka demens dagvården och 
träffpunkten. 

Utvärdering av demensorganisationen 
Verksamhetschef VO har efter uppdrag från socialnämnden genomfört en utvärdering av 
demensorganisationen. Utvärderingen har skett genom fakta och tal samt resultat från 
brukarundersökningar och arbetsmiljöenkäter. Det kan konstatera att 
BPSD(beteendemässiga och psykiatriska symptom vid demenssjukdom) nästan helt 
försvunnit i samband med inflyttning på särskilt boende, efter vårt ändrade arbetssätt. 

Trygg hemgång 
Konceptet Trygg hemgång har fortsatt fungerat mycket bra. Nöjdheten är hög bland de 
inskrivna och för att mäta nöjdheten har de inskrivning fått skatta upplevelsen av trygghet 
genom att använda en skattningsskala från 1–10 där 1 betyder mycket otrygg och 10 
betyder mycket trygg. En sammanställning av de skattningar som är gjorda visar medel på 
trygghet 6,5 vid inskrivning och 8,2 vid utskrivning. Under 2020 har 9 personer haft trygg 
hemgång. 

Utveckling och förbättringar av trygg hemgång fortgår hela tiden och det är en ständig 

resa med implementering av nytt arbetssätt.  

E-tillsyn 

Implementering av trygghetskameror s.k E-tillsyn har fortgått men planeringen att starta 

upp inom hemvården har blivit förskjutet på grund av rådande omständigheter.  

Kommunikation med Tunstall angående pris och möjlighet att leverantör hanterar 

exempelvis tillsyn har skett. Drift av e-tillsyn skulle möjliggöra ett komplement i 

arbetssättet kring tillsyn och kan medföra en förbättring i arbetsmiljön.  

Ny träffpunkt Solsidan 

Invigning av den nya träffpunkten var planerad till slutet av mars men fick ställas in på 

grund av omständigheterna kring coronaviruset.  

Den nya träffpunkten består av en rymlig kafédel samt en stor aktivitetssal där bingo, 

handarbete och andra aktiviteter kommer att erbjudas. Ett mindre vävrum finns och även 

ett träningsrum för personer med behov av rehabträning (för personer som är inskrivna i 

kommunal hälso- och sjukvård).  
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Äldrecentrums stora lokal kommer att fortsätta användas för aktiviteter och evenemang 

som kräver större utrymme. Lokalen kan även bokas av kommunens verksamheter och 

andra, tex föreningar på kvällstid.  

I rådande omständigheter håller demensteamet till i personalrummet på Äldrecentrum då 

deras ordinarie lokaler används till förberedelse inför ev pandemiutbrott inom kommunen. 

Resurssmarta äldreboende 

Resurssmarta äldreboende finansieras av klimat klivet och är ett samarbete med 

göteborgsregionen. Enhetscheferna inom särskilt boende har fått utbildning och workshop 

med viss personal från äldreboenden har skett.  

Matvägning och avfallvägning tre veckor – sammanställning skickas till göteborgsregionen 

– lite tips och uppföljning tillbaka – uppföljning ny vägning. 

Följer användandet av förbrukning och göteborgsregionen sammanställer.  

Syftet är att genom att minska avfallet på våra äldreboenden kan vi både reducera 

miljöpåverkan och samtidigt öka livskvaliteten för de boende. Personalen kan lägga mer 

tid på omsorg och mindre tid på inköp och avfallshantering.  

Brandskydd 

Individuella riskbedömning utifrån varje vårdtagare har genomförts med anledning av 

brandskydd. 

Framtidens hemtjänst 

Under våren har ett arbete med hemvårdsorganisationen påbörjats och personal har 

bjudits in till dialogmöte i april vid fyra tillfällen. Socialnämnden kommer under 

sammanträde i maj att ges förslag att fatta beslut om inriktningen på arbetet. Syftet med 

en omorganisation är att rättssäkra, möta framtidens behov samt förbättra arbetsmiljön för 

omvårdnadspersonal och chefer. 
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Nyckeltal vård- och omsorg 

Vård och omsorg 
 Januari Februari Mars 

 
April   

Antal brukare i ordinärt boende, 
aktuell månad 
 
HEMVÅRD 350 350 359 

 

355 
Antal brukare under aktuell 

 Månad Hemvård 

Antal brukare i ordinärt boende, 
genomsnitt för period 

350 350 353 

 

353 
Genomsnittligt antal brukare 

 under aktuell period 

Antal beviljade timmar i ordinärt 
boende 5860 5746 6484 

 
 

6416 

Antal beviljade timmar (schablon) 

under  

aktuell månad, inkl. HSL 

Antal planerade timmar 
2669 2535 2713 

 
 

2726 
Antal planerade timmar i 

planeringssystemet TES, inkl. HSL 

Antal utförda timmar 
 

3192 3010 2161 

 
 

3009 
Antal faktiska utförda timmar inkl. 

larm 

Antal brukare i ordinärt boende, 
aktuell månad 
 
DEMENSORGANISATIONEN 47 44 44 

 

42 
Antal brukare under aktuell 

 Månad Hemvård Demens 

Antal beviljade timmar i ordinärt 
boende (demens) 

3452 3729 3727 

 

 

3677 

Antal beviljade timmar (schablon) 

under  

aktuell månad inkl. HSL 

Antal korttidsplatser 13 13 13 13 Antal platser ordinarie korttid 

Antal vistandes på ordinarie 
korttidsplats 

11 11 6 

 
 

9 
Antal personer som vistas per 

 den siste i aktuell månad 

Kö till vård- omsorgsboende, 
antal brukare 0 0 0 

 
0 Antal i kö  

-varav vårdboende 
0 0 0 

 
0 Antal i kö  

-varav demensboende 
0 0 0 

 
0 Antal i kö  
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Analys 

Det behövs fortsatt arbete med att nå ut och marknadsföra konceptet Trygg hemgång till 

våra medborgare. Trygg hemgång frigör plats från korttiden och är ett sätt för kommunen 

att hantera ändrade regler för utskrivning från sjukhus. Trygg hemgång ska vara välkänt i 

hela omsorgskedjan, från myndighetshandläggning till utförande och kräver ett gott 

samarbete, detta arbete fortlöper. 

Användning av trygghetskamera behöver komma i drift omgående varav detta är 

prioriterat. Här finns det ett behov av att marknadsföra e-tillsyn trygghetskameran för att 

kunna inarbeta detta till att bli ett naturligt hjälpmedel för att bibehålla trygghet och även 

hålla en god och säker vård.  

Redovisning av antal beviljade, planerade och utförda hemvårdstimmar möjliggör bättre 

analys. Utförda hemvårdstimmar i mars ger inte en rättvisbild då planeringssystemet TES 

hade driftstopp i 7 dagar. Ett par omfattande ärenden som tillkommit i mars samt några 

som valt att gå hem tidigare från exempelvis Korttiden på grund av rådande 

omständigheter gör att antalet utförda timmar ökat under april månad. 

Demensorganisationens hemvårdstimmar redovisas endast i beviljade timmar. Ett arbete 

återstår med personalen att registrera sin tid hos brukare med målet att from tertial 2 2020 

redovisa även utförda timmar. 
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Personal 

Nedan presenteras sjukfrånvaro och tillbud inom förvaltningen. Personalsystemet ger 

sena rapporter vilket påverkar redovisningen, januari till november presenteras nedan. 

Sjukfrånvaro socialförvaltningen 

Sjukfrånvaro socialförvaltningen totalt 

 

Månatlig uppföljning av sjukfrånvarostatistik sker mellan enhetschef och verksamhetschef, 

vilket leder till förebyggande och långsiktigt arbete. 

På grund av rådande pandemi sker veckovisa uppföljning av sjukfrånvaro och statistiken 

bekräftar bilden av mars månad utifrån att personal följer folkhälsomyndighetens råd att 

stanna hemma vid minsta symptom.   
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Tillbud 

 

De flesta tillbuden har uppstått inom demensenheten men också inom andra enheter inom 

förvaltningen. Vanligast är tillbud på grund av aggression från vårdtagare. Vikten av att 

skriva tillbud behöver fortsatt uppmärksammas. 

 

Avvikelse 

I händelsen av avvikelser har det framkommit brister gällande signeringslistor varav det 

under tertial 1 skapats en rutin gällande signeringslistor för delegerad och ordinerad 

hälso- och sjukvårdsinsats, rutinen är framställd utifrån lagar som styr hälso-och 

sjukvården. Rutinen skall säkerställa patientsäkerheten och så även en kvalitetsförbättring 

i de vård och omsorgsenheter inom socialförvaltningens som berörs av hälso- och 

sjukvårdsinsatser. Rutinen gäller för legitimerad personal från och med 2020-03-01 och 

från och med 2020-05-01 övrig personal vilket innebär att de signeringslistor som ej är 

fullständiga, åligger det att enhetschef följer upp varför det saknas signering. 

Framkommer det att det insatsen ej är utförd skall avvikelse skrivas, i annat fall fylls de 

saknade signeringar i av vederbörande omvårdnadspersonal  

Att skriva avvikelser är förutom säkerställa patientsäkerheten även ett sätt att breda 

kvalitets- och arbetsmiljöarbetet, det kan framkomma att orsaker till avvikelser ligger på 

verksamhets/enhetsnivå. Förhoppning är även att på sikt skapa en bättre säkerhetskultur. 
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Läkemedelsavvikelse 

 

 

Analys 

Visar här sammanslaget antal läkemedelsavvikelser varav det är ej given dos som 

avspeglar det högst förekomna orsaken till läkemedelsavvikelser. Detta beror på olika 

orsaker, bl.a. bristande kontroll vid läkemedelsadministrering, bristande kommunikation 

och informationsöverföring personal emellan.  

Analysen av avvikelsehanteringen gällande läkemedelshantering har fr.o.m. detta år 

ändrats genom att förtydliga orsaken mer detaljerad, skiljer nu på om patient ej erhållit 

läkemedel orsakad av personal eller om patient själv avböjt, det vill säga ej mottagit av 

någon anledning eller att det är bedömt som fara att ge läkemedel som vid 

alkoholpåverkan exempelvis.  

I analysen kommer det även att framkomma om någon av avvikelserna kan ha inneburit 

risk för skada.  Risk /skada definieras där det Inneburit en större risk utifrån vad som 

kunde ha hänt, dessa avvikelse följs upp genom att vederbörande som varit inblandande 

kontaktas och vidtalas för mer information om själva händelsen. Om orsaken ligger på 

verksamhetsnivå går information ut till verksamheten / enheterna för att förhindra att det 

händer igen på så sätt kvalitetssäkrar vi vård och omsorg i Tibro kommun. Tanken är att 

lära av de negativa händelser som inträffat och även vid risk för sådana händelser  

Ligger det på individnivå kan åtgärdande följd bli att en delegering återtas, eller och att 

Lex Maria anmälan skrivs.  
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Antalet läkemedelsavvikelser för tertial 1 avviker inte från tidigare tertialer. 

Rehabinsatser 

Rehabiliterade och habiliterade insatser ska bidra till att en person bibehåller och/eller 

utvecklar bästa funktionsförmåga, detta skapar goda villkor för ett självständigt liv. Insatser 

kan även vara förebyggande för att förhindra att en person drabbas av sjukdom eller skada så 

som vid tex risk för fall. Dessa insatser ordineras av fysioterapeut eller arbetsterapeut och 

därav viktiga att det utförs för att förhindra skada på person. Dock är det vanligt 

förekommande med avvikelser gällande dessa insatser varav behov finns av förbättring. 

Ej utförda rehabinsatser 

 

 

Analys  

Statistik följs från och med 2020-02-01, detta genom att arbetsterapeuter och 

fysioterapeuter fyller i dokument i excel, det dokumenteras efter allt eftersom att  

signeringslistor inkommer.  

Med hjälp av detta diagram påvisas antal möjliga signeringar och saknade signeringar på 

signeringslistan gällande rehabinsatser. Om insats ej utförs av att patient avböjer skall det 

skrivas en kommentar, om det saknas signering och saknas kommentar anses det som ej 

utförd. En ej utförd träning som är signerad som ej utförd, är en korrekt signering och 

redovisas i dokumentet som en sådan.  
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Signeringar för ej utförd åtgärd är lika viktiga att få till sig som när det gäller utförd åtgärd. 

Vid ej utförd åtgärd skall det helst stå av vilken anledning också, tex att patient avböjt. Ej 

utförda insatser följs upp av fysioterapeut eller arbetsterapeut för att utreda vad det kan 

bero på t ex. vad anledningen är om patienten avböjer ofta. 

Förhoppningen är att antal saknade signeringar kommer att minska utifrån den nya 

rutinen och så även om det kan bidra till att patienter erhåller den rehabiliterade insats 

som är ordinerad vilket kommer att bidrar till en ökad livskvalitet och kan även minska 

risken till fall, skada för den enskilde. 

Fallrapport 

 

Analys 

Fall definieras om vårdtagaren ramlar men så även om vårdtagare sätter sig bredvid 

stolen. Definitionen har en bred spektra.  

Under tertial 1 har inga fall resulterat i fraktur dock skador, definition av skada är när det 

åstadkommit mer eller mindre lidande för patient, skada bedöms i denna analys när det 

uppges smärta, blåmärke, små och större sår.  

Att hindra personer att falla är svårt därför är det av stor vikt att vi fokuserar på att 

förebygga skador i samband med fall. 
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Antalet rapporterade fall under tertial 1 är 68 st vilket är lågt, att beakta är att rapporter för 

april ännu inte registrerats. 

Olyckor och tillbud med medicinteknisk produkt 

Med medicinteknisk produkt avses en produkt som enligt tillverkaren ska användas för att 

påvisa, förebygga, övervaka, behandla, lindra eller kompensera en sjukdom, skada eller 

funktionshinder samt undersöka, ändra eller ersätta anatomin eller en fysiologisk process. 

Analys  

Under tertial 1 har ingen händelse rapporterats gällande olyckor och tillbud med 

medicinteknisk produkt 

 

Fel och brist 

 

 

Fel och brist hanteras på enheten och utredningsansvarig är enhetschef. Under tertial 1 

har socialtjänstens enheter hanterat 18 stycken fel och brister. Exempel på dessa är: 

Bristande dokumentation, felaktigt användande av skydds- och begränsningsåtgärder 

samt otillgängliga verksamhetssystem. 

Antalet fel och brist under tertial 1 är inte utmärkande i jämförelse med tidigare tertialer. 
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Analys 

Det är fortfarande långt ifrån alla verksamheter som skriver fel och brist. Under Tertial 1 

har ett par avvikelser krävt vidare utredning genom exempelvis samtal och genomgång av 

dokumentation av SAS. 

 

Lex Maria  

Lex Maria är det vardagliga namnet på anmälningsskyldighet som följer av 3 kap 5 § i 

Patientsäkerhetslagen (2010:659). Hälso- och sjukvårdspersonal rapportera risker för 

vårdskador samt händelser som har medfört, eller kunnat medföra en vårdskada. 

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

hade kunnat medföra vårdskada samt vidta åtgärder. Vårdgivaren ska anmäla händelser 

som har medfört eller kunnat medföra en allvarlig vårdskada till IVO.  

Syftet med utredningen är att:  

Så långt som möjligt klarlägga händelseförloppet och vilka faktorer som påverkat det. 

Att ge underlag för beslut om åtgärder som ska ha till ändamål att hindra liknande 

händelser inträffar på nytt eller att begränsa effekterna av sådana händelser som inte går 

att förhindra. 

Analys 

Under tertial 1 har ingen Lex Maria anmälan skrivits. Utredning har startats upp gällande 

en händelse för att utreda om skadan som drabbat patient är orsakad av brister i 

omvårdnaden, om så är fallet kommer en Lex Maria anmälan skrivas.  

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.  

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 
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allvarligaste graderna skickas alltid rapport och utredning till IVO för bedömning om 

tillräckliga åtgärder. 

Analys 

Två stycken Lex Sarah rapporterades under tertial 1 varav en efter utredning bedömdes 

som missförhållande och en som inget missförhållande. 
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