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2 Sammanfattning 

Under 2014 har verksamheterna inom Vård och Omsorg arbetat med att integrera kvalitetsregister 

(Senior alert, Palliativ registret och BPSD) som ett verktyg i de ordinarie arbetsrutinerna (BPSD är en 

förkortning av Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens). En 

utvecklingsledare stödjer arbetet i verksamheten och följer upp hur det utvecklas. Grunden för detta 

arbete har varit att utforma det multiprofessionella teamarbetet där de individuella åtgärdsplanerna 

utformas och följs upp. I arbetet med öppna jämförelser följs resultaten beroende på hur 

verksamheten ligger inom olika parametrar. Hittills har resultatet varit bra och det är endast två 

områden "Frakturer på lår och höft hos 65 år och äldre" och" Förskrivna läkemedel 10 eller fler hos 

75 år och äldre" som verksamheten graderas "röda" och ytterligare analys krävs för att veta vilka 
åtgärder som ska vidtas. Övriga parametrar ska bevakas för att inte tappa i kvalitét. 

En granskningsmall har tagits fram för att möjliggöra uppföljning av verksamheten och dess kvalitét 

bättre. Här ingår också granskning av dokumentationen både inom hälso- och sjukvård och 

socialtjänst. Utbildning för chefer i att arbeta med riskanalys har också genomförts. Ett flertal projekt 

inom olika områden har startats för att utveckla verksamheten så som E -hälsa, Läkemedel, Införa 

digitala trygghetslarm, strukturera dokumentation enligt ICF (koder för funktionstillstånd), IBIC 

(Individens Behov I Centrum). Under 2014 har utbildning skett för omvårdnadspersonal på 

gymnasienivå samt i Palliativ vård och Demensvård. Personal med högskoleutbildning har gått 
utbildning i Palliativ vård, Demensvård och Värdegrundsarbete. 

Resultatet för 2014 visar på en god kvalité på insatser inom olika områden och att verksamheten 

ständigt arbetar för förbättring. Resultat från målgruppsundersökningar visar att enskilda skattar 

kvaliten i vård och omsorgs insatserna högt, man upplever trygghet och bra bemötande i kontakten 
med personal. 

3 Mål och strategier 

MÅL 2014 för hälso- och sjukvården och socialtjänst inom socialförvaltningen 

Övergripande mål för hälso- och sjukvården 

- Hälso- och sjukvård och omvårdnad ska ges av god kvalitet 

- Samverkan ska ske med andra vårdgivare för den enskildes bästa 

- Preventivt arbete ska bedrivas för att bevara hälsa och förebygga vårdskador. 

- Användningen av medicintekniska produkter ska vara säker. 

Strategier för patientsäkerhetsarbetet 

 Strategi för arbetet 2014 har varit att fortsätta arbetet med att integrera hemsjukvård och 

hemrehabilitering i den kommunala hälso- och sjukvården och förtydliga uppdraget. 

 Fortsätta arbetet att utveckla hemsjukvården inom psykiatrin 

 Fortsatt arbete med att implementera kvalitetsregister för att uppnå den kulturförändring 

som leder till att kvalitetsregistren blir en naturlig del av verksamheten. Kvalitetsregistren 

säkerställer att omvårdnaden på individnivå - Personcentrerat 

 Fortsätta arbetet med införandet av ICF - Inom hälso- och sjukvårdsdokumentationen och 

socialtjänstdokumentationen. 

 Gemensamt arbete i GGVV (Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo) med utveckling av 

behandling och omvårdnad i samband med sårvård 

 Arbeta med mobildokumentation med hjälp av ny teknik 

 Fortsätta utvecklingen av hemrehab och arbeta efter nationella riktlinjer 

 Under året följa upp de basala hygienrutinerna och repetera 

 Kontroller av medicintekniska produkter ska utföras  och användare av dessa ska utbildas i 

hanteringen  

 Sköterskor, rehabpersonal och omvårdnadspersonal ska få högskoleutbildning i 

palliativutbildning och demenssjukdomar. 
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Mål och strategier för kvalitetssäkerhet 

 Rättssäker handläggning - ÄBIC (Äldres Behov I Centrum) blev IBIC. Arbeta med att införa 

IBIC och ICF i verksamhetssystemet, nya riktlinjer för biståndsbedömning ska implementerats 

efter IVO (Inspektion för Vård och Omsorg) tillsyn. 

 Internkontroll - underlag för internkontroll har tagits fram och ska testas under 2014 och 

presenteras i ledningsgrupp. 

 Implementering av riskanalys och utbildning för samtliga chefer i vad riskanalys är och att 

skapa en fungerande struktur kring arbetet med riskanalys 

 Fortsatt samordnad rapportering och analys av Öppna jämförelser och kvalitetsnyckeltal 

under 2014 och att skapa analyser som är till nytta för verksamheten 

 Hantering av avvikelser, Lex Sara och Lex Maria och Klagomål och synpunktshantering ska 
vara implementerat och känt i hela socialförvaltningen.  

 MÅL  

FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRDEN OCH SOCIALTJÄNSTEN 2015 

  

Den enskilde som har behov av hälso- och sjukvård i kommunalregi ska få en hälso- och sjukvård och 

omvårdnad av god kvalité och hög säkerhet, som bygger på 

 att den enskilde är en samverkanspartner i utformningen av dennes vård och omsorg 

 att samverkan sker med andra vårdgivare för den enskildes bästa 

 att preventivt arbete bedrivs för att bibehålla hälsa och förebygga vårdskador 

 att användningen av medicintekniska produkter är säker 

Vi ska leverera en fungerande vardag efter individens behov 

  

Strategier för 2015 

Utbildnings satsningar   

Fortsätta utbildning inom palliativ vård och demensvård för både omvårdnadspersonal och 

högskoleutbildad personal, samt utbildning för högskoleutbildad personal i två spår, 

funktionsnedsättning och missbruk och psykiatri med vissa delar gemensamt så som neuropsykiatri, 
hälso/specialpedagogik och pedagogiskt ledarskap 

Arbete med nationella riktlinjer för strokevård.  

Gemensam utbildning tillsammans med specialistvården och arbete för bättre samverkan i vårdkedjan 
inom strokevården för rehabpersonal med flera. 

Arbete med nya vårdriktlinjer diabetes hos äldre 

Utbilda i och implementera de nya Vårdprogrammet "Diabetes behandling hos äldre" för berörd 

personal 

Sårvårdsbehandling 

Fortsätta att förbättra sårvårdsbehandlingen, genom att sjuksköterskorna ska kunna använda 
metodiken vid dopplerundersökning som ger ett underlag för rätt behandling med kompression 

Läkemedelsprojektet 

Arbeta med läkemedel, läkemedelshantering och rutiner för att minska risker för läkemedelsfel och 

onödig administration. Förbättra samarbetet mellan vårdcentraler, apotek och kommunen. Att 

tillsammans med apotekare och läkare arbeta för att återgå till apodos användningen på ett säkert 

sätt 
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Mobil dokumentation 

Införa mobil dokumentation i form av Ipads i vården för att förbättra informationsöverföring, 

inloggning ska ske med SITHS-kort som säkerhetslösning. 

Under 2015 ska SITHS-kortsinlogg (SITHS - Säker IT i Hälso och Sjukvården) till 
verksamhetssystemet Magna Cura påbörjas. 

Nattfastan 

Nattfastan ska under 2015 ligga under 11 timmar på samtliga särskilda boenden 

Välfärdsteknologi inom funktionshinder och socialpsykiatri  

Utveckla arbetssätt för rehabpersonal när det gäller bedömnings instrument AMPS (The Assessment 

of Motor and Process Skills) och DOA (Dialog Om Arbetsförmåga) samt välfärdsteknologi med 

inriktning mot tekniska hjälpmedel 

Teknikstöd inom vård och omsorg 

Under 2015 ska nya alternativ för till exempel digital signering av läkemedel undersökas och testas 

för att stödja personalen i läkemedelshanteringen och minska avvikelser 

Teamarbete 

Fortsätta att utveckla det tvärprofessionella teamarbetet i verksamheten 

Beslutsstöd  

Beslutsstöd ska införas både när det gäller hjälpmedelsförskrivning och när det gäller bedömning av 
behov av akutvård 

Journal och dokumentation, arbete med lathundar och ICF/IBIC 

Under 2014 har nya riktlinjer för biståndsbedömning inom LSS tagits fram, samt reviderade riktlinjer 

för socialdokumentation inom socialförvaltningen. Arbetet med att stödja personalen inom 

journalföring och dokumentation fortlöper under 2015 inte minst genom att en utvecklingsledare 

arbetar med att handleda personal inom vård och omsorg samt funktionshinder och stöd. 

Framtagande av lathundar för socialdokumentation inom LSS väntas vara klart under början av 2015. 

IBIC förväntas att innebära förenklat sätt att dokumentera genom att det blir mindre fritext att skriva 

och på så sätt göra dokumentationen mer likvärdig över hela förvaltningen. 

Handlingsplan 2015 GGVV 

Med grund i projektet Mest sjuka äldre har Gnosjö, Gislaved, Vaggeryd och Värnamo träffat en 

handlingsplan som gäller för 2015, det har funnits en handlingsplan för 2013 och 2014. Vi fortsätter 

arbetet med bland annat kvalitetsregister och sammanhållen vård och omsorg (se bilaga Handlingsplan 

GGVV 2015). Utifrån handlingsplanen arbetar varje område inom vård och omsorg för att uppnå 
relevanta mål. 
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4 Organisatoriskt ansvar för kvalitets- och 

patientsäkerhetsarbetet 

ANSVAR FÖR OCH ANVÄNDNING AV LEDNINGSSYSTEMET 

En nyckel till att styrningen och uppföljningen ska fungera optimalt i förvaltningen är en tydlig 

rollfördelning mellan politiker och tjänstemän. Det vill säga vem som ansvarar för vad/när och vem 

som ansvarar för hur/vem. På den politiska nivån ska man arbeta utifrån frågeställningarna om vad det 

är man vill ha utfört och när i tiden detta ska ske. Förvaltningschefen beslutar och ansvarar sedan för 

hur dessa mål ska uppnås och vem som ska utföra uppdraget. (Ledningssystem för systematiskt 

kvalitetsarbete, antagen av socialnämnden den 25 september 2013, §144) 

SOCIALNÄMNDEN 

Den nämnd som bedriver vård och omsorg enligt socialtjänstlagen (2001:453), hälso- och 

sjukvårdslagen (1982:763) och/eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) 

ska med stöd av ledningssystemet planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra 

verksamheten. I Gislaveds kommun är det socialnämnden som är ansvarig nämnd i dessa frågor. 

Socialnämnden är ytterst ansvarig för att det finns ett ledningssystem för kvalitet. 

Ledningssystemet ska integreras med de befintliga system för budget och verksamhetsplanering som 

nämnden har. Nämnden ska också försäkra sig om att det bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete i 

den egna verksamheten och i övrigt yrkesmässigt bedriven verksamhet. 

I kommunen förutsätts nämnderna sträva efter att delegera beslut som inte enligt lag måste fattas av 

nämnden. Många av de beslut som nämnderna av olika skäl måste fatta kan delegeras. Detta innebär 

att besluten kan överlämnas till exempel till förvaltningens tjänstemän vilket i många fall kan bidra till 

en högre effektivitet i organisationen. Beslut ska alltid följa fastställd delegeringsförteckning. 

SOCIALFÖRVALTNING  

Förvaltningens uppgift är att arbeta för att uppfylla nämndens mål gällande vad och när. Förvaltningen 

arbetar fram en verksamhetsplan som beskriver hur målen ska nås och vem som kommer genomföra 

verksamheten. Det är förvaltningsledningens och arbetsledningens uppgift att planera och genomföra 

den verksamhet som socialnämnden beställt genom att planera lämpliga aktiviteter och eventuellt 

komplettera med verksamhetens mål. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 

SOCIALCHEF 

Förvaltningschefen ansvarar för att avsikten med kvalitetsutvecklingen omsätts i praktisk handling. 

detta innebär till exempel att: organisera verksamheten utifrån givna mål och resurser, göra analyser 

och lämna rapportunderlag till socialnämnden och kommunledningen, se till att intern kontroll av 

verksamheten sker systematiskt och kontinuerligt, bereda ärenden till nämnden så att de kan besluta 

i enlighet med mål, uppdrag, riktlinjer, policys, lagar, och förordningar. Socialchefen ansvarar för att 

ledningssystemet årligen gås igenom. Socialchefen ansvarar för att det finns fungerande rutiner för 

riskanalyser, egenkontroll och hantering av synpunkter och avvikelser. 

VERKSAMHETSCHEF HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 

Enligt 26 § HSL (1982:763) och SOSFS 1997:8 ska det finnas en verksamhetschef för den kommunala 

hälso- och sjukvården. I lagen är det reglerat att verksamhetschefen endast får bestämma över 

diagnostik eller vård och behandling av enskilda om han eller hon har tillräcklig kompetens eller 

erfarenhet för detta. Enligt HSL (1982:763) 29a § är det verksamhetschefens uppdrag att säkerställa 

att den enskildes behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet tillgodoses. Om det är 

nödvändigt eller om den enskilde begär så ska verksamhetschefen utse en fast vårdkontakt åt den 

enskilde. 

Enligt lag har verksamhetschefen rätt att delegera enskilda ledningsuppgifter till den eller de som har 

tillräcklig erfarenhet och kompetens för att utföra dessa. 

Verksamhetschefen ska planera och leda verksamheten inom hälso- och sjukvård och se till att 

verksamheten har resurser och kompetens för att arbeta efter de framtagna riktlinjerna. 

Verksamhetschefen har också ansvar för det systematiska kvalitetsarbete som ska genomsyra 

verksamheten. 
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MEDICINSKT ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA 

Enligt HSL (1982:763) ska det finnas en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) som har det 

medicinska ansvaret för kommunernas hälso-och sjukvård. MAS: ens arbete är även reglerat enligt 7 

kap. 3 § patientsäkerhetsförordningen (2010:1 369) och Socialstyrelsens allmänna råd SOSFS 1997:10 

om medicinskt ansvarig sjuksköterska i kommunernas hälso- och sjukvård. 

MAS ansvarar för att enskilda får en säker och ändamålsenlig vård. MAS är också ansvarig för att 

kommunen tillhandahåller behandling av god kvalitet samt att enskilda får den vård och behandling 

som ordinerats dem. 

MAS ansvarar även bland annat för att: 

 
kvalitets- och patientsäkerhetsarbete, 

 
och patientsäkerhet genom att se till att författningsbestämmelser och andra regler är kända, 

följa upp att de efterlevs samt att det finns nödvändiga direktiv och instruktioner för hälso- 

och sjukvårdsverksamheten, 

 telsen, 

 - och sjukvårdspersonal har rätt kompetens med hänsyn till de krav som 

ställs på verksamheten. 

 

PROGRAMOMRÅDESCHEFER 

Programområdeschefer ska med stöd av ledningssystemet planera, leda, kontrollera, följa upp, 

utvärdera och förbättra verksamheten. De ska ange hur uppgifterna, som ingår i arbetet med att 

systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten, är fördelade. Ledningssystem för 

systematiskt kvalitetsarbete 

Programområdeschefer ansvarar för att kontroll och uppföljning av externa utförare sker. 

Uppföljning av avtal ska ske minst en gång per år och ytterligare kontroller och uppföljningar genom 

kvalitetsnyckeltal och verksamhetstillsyn ska ske. 

OMRÅDESCHEFER OCH ENHETSCHEFER 

Områdeschefer och enhetschefer ansvarar för att med stöd av ledningssystemet planera, kontrollera 

och följa upp, utvärdera och förbättra sin verksamhet. 

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPERSONAL 

Hälso- och sjukvårdspersonal ska ge sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård utifrån vetenskap 

och beprövad erfarenhet. De har ansvar för att kontinuerligt medverka i det systematiska 

kvalitetsarbetet, även för de arbetsuppgifter som har delegerats till annan när det är förenligt med 

god och säker vård. 

MEDARBETARE 

Alla medarbetare ansvarar för att medverka i det systematiska kvalitetsarbetet. Medarbetarna ska 

skapa förtroende och god kvalitet genom att visa engagemang, lyhördhet, positiv inställning och 

respekt i varje möte med enskild, närstående, medborgare och varandra. 

Alla medarbetare ska delta i framtagande, tillämpning och vidareutveckling av rutiner och 

arbetsmetoder samt delta i arbetet kring uppföljning av mål och resultat. Medarbetare ansvarar för 

att löpande dokumentera arbetet och den enskildes utveckling. 

SYSTEMFÖRVALTARE 

Systemförvaltare utför behörighetskontroll och tar ut loggar från systemen. Systemförvaltaren 

tilldelar och tar bort åtkomst till systemen och SITHS-kort. Systemförvaltaren ser till att 

behörigheterna stämmer med den anställning och de arbetsuppgifter som medarbetaren har. 

Systemförvaltaren informerar om systemförändringar och ger support till verksamheten, utbildar och 

tar fram riktlinjer, rutiner och manualer etc. 

SOCIALFÖRVALTNINGENS STAB 

Staben arbetar på uppdrag av ledningsgruppen med utveckling, omvärldsbevakning, utredningar och 

uppföljningar inom socialförvaltningens område. Staben ska bistå verksamheterna med stöd och 

service främst gällande utvecklingsarbete. Staben arbetar även med metodutveckling, planerings- och 

utredningsarbete, omvärldsbevakning och utbildningsplanering. Staben bevakar ledningssystemet och 

uppmärksammar socialchefen på förändringsbehov. På staben utreds lex Sarah-rapporter. 
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EXTERNA UTFÖRARE 

Externa utförare är ansvariga för att upprätta ett eget kvalitetsledningssystem som innebär 

kvalitetsuppföljning, kvalitetsutveckling, att involvera medarbetare i kvalitetsarbetet samt att ge 

information om resultatet till sina medarbetare inom sitt verksamhetsområde. 

Externa utförare är ansvariga för att informera Gislaveds kommun om resultatet av sina 

kvalitetsuppföljningar enligt avtal. Kommunen är skyldig att följa upp verksamhet som sker på uppdrag 

av kommunen, oavsett om verksamheten sker i egen regi eller av extern utförare 

5 Uppföljning genom egenkontroll 

5.1 Kvalitetsregister 

SENIOR ALERT 

Senior alert är ett kvalitetsregister för vård- och omsorg med syfte att förbättra det förebyggande 

arbetet. I registret dokumenteras riskbedömningar och åtgärder för att förbättra vård, 

omhändertagande och öka säkerheten för de enskilda. I socailförvaltningen finns en utvecklingsledare 

som arbetar aktivt med personalen på enheterna för att stödja utvecklingen av arbetssätt med 
kvalitetsregister som verktyg. 

Enligt målen för 2014 ska 90 % av alla boende på kommunens vård- och omsorgsboenden vara 

riskbedömda och registrerade i Senior alert. Avstämning sker var tredje månad eller oftare via 

ansvariga på varje område. Antalet enskilda som bor på varje vård- och omsorgsboende varierar över 

året och därför registreras antalet sista fredagen i månaden. Det är frivilligt för den enskilde att delta 

i kvalitetsregister varför alla inte registreras och det inte är möjligt att sätta ett mål på 100% 

registerade riskbedömningar. Riskbedömning kan göras utan registrering i kvalitetsregistret, åtgärder 

och uppföljning kan ske även om den enskilde väljer att inte vara registrerad i Senior alert. Det blir 

svårare att följa förbättringen i statistik för verksamheten men för den enskilde påverkas inte 

kvaliteten på omsorgen. 
 

TRYCKSÅR 

Riskbedömning av trycksår ingår i Senior alert och registrering av trycksår ingår i Palliativregistret. 

Förekomst av trycksår noteras också i mätningen av riskfaktorer i infektionsregistreringen. Enligt 

kommunens egna mätningar och mätning i palliativregistret har andelen personer med trycksår 

minskat. Arbetet med Senior Alert ger bra förutsättningar för att uppmärksamma risk för trycksår i 
tid och möjlighet att påbörja förebyggande insatser. 

FALL 

I hemsjukvården och särskilda boenden finns de mest sjuka äldre som riskerar att falla och ofta löper 

större risk att skada sig än andra. I arbetet med fallprevention tittar man dels på antalet fall, men 

också på vilka skador fallen leder till. En stor del av de fall som rapporteras handlar om fallincidenter 

helt utan skador. Ibland kan inte fall förebyggas helt utan arbetet får inriktas på att minimera risken 

för allvarliga skador. Fallrisk skattas i Senior Alert och vid teamträffen planerars de åtgärder som 

bedöms minska fallrisken t ex ordination av höftbyxa, översyn av hjälpmedelsbehov, läkemedel eller 

förändringar i miljön runt personen. Att arbeta förebyggande är det forskningen sett ger resultat. 

Därför arbetar verksamheten med att utveckla aktiviteter med utevistelse och rörelse för att behålla 

muskelstyrka, kondition och balans. Utevistelsen är ju också bra för att få behovet av D-vitamin 

tillgodosett som också bidrar till att stärka skelettet. Nedan visas statistik över hur många som har 

risk för fall, undernäring, ohälsa i munnen och trycksår. Det framgår tydligt att fall är den största 
risken för de som registrerats i Senior Alert i kommunen. 
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UNDERNÄRING OCH OHÄLSA I MUNNEN 

I Senior Alert skattas också risken för undernäring och teamet planerar åtgärder för att kunna ge en 

god nutrition. Att individen har en god munhälsa är en förutsättningen för att kunna tillgodogöra sig 

en god nutrition och detta fångas upp i ROAG( Revised oral assessment guide) som också är en 

skattning i Senior Alert. Vid svår sjukdom är försämrad aptit och ibland symtom från munnen vanligt. 

Det är då viktigt att åtgärder sätts in tidigt för att lindra symtomen. Ibland är undernäring ett led i en 

palliativ diagnos men stöd ska alltid erbjudas för att lindra även om det inte alltid är möjligt att 
åtgärda orsaken till undernäringen. 

  

 

  

  

Planerade åtgärder 
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I bilden ovan visas de planerade åtgärderna som dokumenterats i Senior alert. Det är i de 

multiprofessionella teamträffarna som riskerna uppmärksammas och åtgärder planeras. 

Omvårdnadspersonal, sjuksköterska, rehabpersonal och områdeschef tar tillsammans fram bästa 

åtgärderna för varje risk och individ. Teamen är under uppbyggnad och tydlig dagordning och 

förtydligande av roller kommer att arbetas fram under 2015. 

 

DEMENSUTREDNINGAR 

Kommunen ansvarar för att göra demensutredningar i särskilt och i ordinärt boende för personer 

som är registrerade som hemsjukvårdspatienter i samarbete med ansvarig läkare på vårdcentralen. 

Demenssjuksköterska och arbetsterapeut har under 2014 gjort 17 demensutredningar och 13 

uppföljningar i ordinärt boende. Antalet utredningar ligger på ungefär samma nivå i år som förra året 

KVALITETSREGISTER BPSD 

BPSD är ett kvalitetsregister som syftar till att genom tvärproffessionella vårdåtgärder minska 

förekomsten och allvarlighetsgraden av BPSD (beteendemässiga och psykiska symtom vid demens). 

Forskning visar att 80-90% av alla personer med demenssjukdom någon gång drabbas av 

beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD) som medför ett stort lidande för den som 
drabbas. 

God vård vid demenssjukdom innebär bland annat att arbeta personcentrerat och att i första hand 

behandla BPSD med rätt bemötande och omvårdnadsåtgärder samt minska användningen av 

olämpliga läkemedel. Som stöd för detta fungerar kvalitetsregister BPSD vilket ger ett strukturerat 
arbetssätt i enlighet med rekommendationerna i nationella riktlinjer. 

Sammanlagt har 44 BPSD-administratörer, plus några stödpersoner till som inte är aktiva i 

registreringarna, utbildats. Det har varit cheferna på Vård- och omsorgsboenden, sjuksköterskor och 

undersköterskor. De allra flesta har tidigare gått utbildningen Demens och psykiska sjukdomar hos 
äldre 7,5 hp. 

 

  

Statistik över antal registreringar och antal inregistrerade personer per kalenderår samt totalt fram 
tills nu. 

  

Under året har 8 av våra 10 särskilda boenden anslutits till registret samt en övergripande enhet 

”Gislaveds kommun” där personer i hemsjukvården eller på enheterna som inte är anslutna 

registreras och skattas. Blomstervägen var först ut och är den enda enhet som är enbart 

demensboende med 60 särskilda boendeplatser. Övriga enheter har numera, utom Klockaregården, 

avdelningar (gruppboenden) inom huset för personer med demens. Det är möjligt att använda BPSD-

registret för personer med demens på alla enheter, inte bara på demensenheter. 
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Under 2014 har 12 nya administratörer utbildats till BPSD registret av Demenssjuksköterska 

 

Bilden visar jämförelsen mellan de olika kommunerna i Jönköpings landsting. 

Med hjälp och stöd av två demenssjuksköterskor samt utvecklingsledare registrerar 

omvårdnadspersonalen i BPSD och formulerar bemötandeplaner och åtgärder. I BPSD är det genom 

att följa upp vid ny skattning som det är möjligt att utvärdera om det är rätt åtgärd och 

bemötandeplan satts in för den enskildes behov. Alla åtgärder och bemötandeplaner måste 

dokumenteras i Magna Cura då uppgifterna inte kan tankas över. Träffarna i det mulitproffessionella 

teamet är även här viktiga för att diskutera tänkbara anledningar till symtom vid demenssjukdom. 

  

PALLIATIVREGISTRET 

På grund av förändringar i enkäten sker jämförelser endast mellan 2013 och 2014, även om 

registreringar har skett sedan 2011. 

Som ett led i kvalitetssäkring av den vård som vi ger vid livets slut görs registreringar i svenska 

palliativregistret inom alla kommunens boenden och hemsjukvård. Detta ger fortlöpande indikationer 
på förbättringsområden. 
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Målsättningen 2014 var att minst 70 % av alla som avled ska ha registreras i palliativregistret, och att 

en förbättring på 5-10 % ska ha skett av parametrar; smärtskattning, munhälsobedömning, 
brytpunktsamtal, upprättad vid behovsordination för läkemedel. 

Genom palliativregistret följs kvalitén på omvårdnaden och hur symtomskattningar genomförs samt 
om symtomen har kunnat lindras. 
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5.2 Öppna jämförelser 

NATIONELLA UPPFÖLJNINGAR – ÖPPNA JÄMFÖRELSER 

På nationell nivå görs flera undersökningar och uppföljningar för att mäta kvalitén på de insatser som 

kommunerna utför och för att fånga brukarnas uppfattning om den vård och omsorg som erbjuds. 

Inom socialnämndens område finns öppna jämförelser som sammanställs av Sveriges kommuner och 

Landsting och Socialstyrelsen. Användandet av öppna jämförelser har som mål att stödja nationella 

aktörer, ansvariga huvudmän och utförare inom verksamhet enligt SoL (Socialtjänstlag, 2001:453) HSL 

(Hälso- och Sjukvårdslag, 1982:763) och LSS (Lag om Stöd och Service till vissa funktionhindrade, 

1993:387) i arbetet med att främja en god vård och omsorg för den enskilde. Vidare syftar öppna 

jämförelser till att mäta och jämföra och ger med detta kommunen verktyg och möjligheter att 

använda de egna resultaten i ett jämförelse både med andra kommuner, lokalt och regionalt, men 

även med den egna kommunens resultat över tid. För detta kan öppna jämförelser användas som ett 

verktyg för analys, uppföljning och kvalitetsutveckling. Öppna jämförelser är också ett sätt att ge 

medborgarna insyn i vad kommunens verksamheter åstadkommer. Öppna jämförelser inom 
socialtjänsten har funnits sedan 2007 

FoUrum (som är regionförbundet i Jönköpings läns avdelning för kommunal utveckling) samordnar de 

frågor i öppna jämförelser som rör länsgemensamma avtal. Det finns öppna jämförelser inom såväl 

funktionshinder, individ- och familjeomsorgen och äldreomsorgen. De rapporter som publicerats 
under 2014 rörde följande områden: 

 Barn och unga 

 Brottsoffer 

 E-Hälsa 

 Ekonomiskt bistånd 

 Funktionsnedsättning 

 Hemlöshet 

 Missbruk 

 Psykisk ohälsa 

 Äldre 

  

Resultaten i årets Öppna jämförelser får under 2015 studeras och analyseras närmare. Fallstatistiken 

och läkemedelsstatistiken (10 eller fler) utmärker sig som förbättringsområden där vidare utredning 

är nödvändlig för att se förbättringsområdena på ett tydligare sätt. 

KOSTNAD PER BRUKARE 

Kostnad Per Brukare (KPB) är en metod för att beräkna kostnader per insats och brukare inom 

kommunal vård och omsorg och individ och familjeomsorg. KPB används för att få fram bättre 

information om prestationer och kostnader inom socialtjänsten, något som i sin tur ger ett bättre 

underlag för styrning, uppföljning och förbättring av verksamheten. Olika kommuner kan jämföras 

inom dimensionerna brukarmix, produktivitet, konsumtion och resultat. Socialnämnden har använt sig 

av denna metod under fem år och genom denna fått ett bar underlag för planering i samband med 
blands annat mål och budgetarbetet. 
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LÄKEMEDELSANVÄNDNING 

God läkemedelsbehandling för äldre är en del av överenskommelsen mellan SKL (Sveriges 

Kommuner och Landsting) och Regeringen i satsningen Bättre liv för sjuka äldre. Förskrivningen av 

ett antal läkemedel som anses olämpliga mäts. Mätningarna sker kommunvis och innehåller data för 

personer i både ordinärt och särskilt boende vilket gör att det inte enbart är läkemedel till personer 

inom kommunal verksamhet som mäts. 

Redskap i arbetet med att minska olämpliga läkemedel är goda kunskaper om läkemedel och äldre, 

arbete med omvårdnadsåtgärder (icke-farmakologisk behandling) och strukturerad metod för 

läkemedelsgenomgångar i samarbete med ansvarig läkare. Omvårdnadspersonal och sjuksköterskor 

är tillsammans delaktiga i arbetet. 
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Under 2014 har ett omfattande arbete pågått med att genomföra läkemedelsgenomgångar, främst för 

alla som flyttar in och bor på särskilt boende. Men även för de som skrivs in i hemsjukvården har 

läkemedelsgenomgångar påbörjats. När man tittar på länetssiffror så ser man en förbättring av 
parametrarna i tabellerna ovan. 

I samarbete med apotekare och personal från läkemedelskommittén och övriga sjukvårdshuvudmän 
har ett länsövergripande projekt om läkemedelshantering startat. 

Under våren 2015 kommer en tidsstudie på de olika momenten i läkemedelshanteringen att 

genomföras för att optimera administrationen runt läkemedelshanteringen. En återgång till apodos 

ses från kommunen som en nödvändighet för att kunna hantera ytterligare volymökningar av 

individer som har behov av stöd med sin läkemedelshantering. Apotekare i projektet kommer också 

att stödja läkarna med läkemedelsgenomgång och kompetensutveckla sjuksköterskor inom 

läkemedelsfrågor. 

Läkemedelsöversyn ingår också i arbetet med BPSD. 
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KVALITETSNYCKELTAL JÄMFÖRELSER MED ANDRA KOMMUNER 

JÄMFÖRELSER MED ANDRA KOMMUNER – KVALITETSNYCKELTAL Socialförvaltningen deltar i 

kommun- och landstingsdatabasens (Kolada) frivilliga redovisning av nyckeltal för kvalitet i inom 
socialtjänst och verksamhet enligt LSS. 

Kolada innehåller idag över 2000 olika nyckeltal. Med Koladas hjälp kan kommuner och landsting visa 

sina medborgare och sig själva hur den egna kommunens kvalitet står sig: från år till år i jämförelse 

med sig själv, andra kommuner och riket. 

Gislaveds kommun deltog i kvalitetsmätningen för de aktuella områdena i Kolada första gången 2010 

vilket möjliggör jämförelser över fyra år. Utvecklingen visar på såväl bibehållen som förbättrad och 
försämrad kvalitet inom de olika delarna av socialnämndens verksamheter. 

Trenderna inom IFO (Individ och Familjeomsorgen) och Funktionshinder omsorgen visar att 

verksamheterna ligger på medel. Det blir synliggjort att arbete med standardiserade 

bedömningsmetoder inom IFO och förbättrade samverkansmetoder inom programområdet 

Funktionshinder och stöd, är förbättringsområden som behöver uppmärksammas under kommande 
år. 

  

5.3 Målgruppsundersökningar 

SOCIALSTYRELSENS BRUKARUNDERSÖKNING 

Under hösten 2014 kom Socialstyrelsens rapport "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" och 

Gislaved placerar sig bra i förhållande till andra. Gislaveds kommun utmärker sig vad gäller trygghet 

inom hemtjänsten på 89-92% mycket trygga och varken trygg eller otrygg 9% - 8%. 
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer (2014/2014-9-41) 

Bilden visar svaren på frågan hur nöjd man är totalt med hemtjänsten (urklipp från "Vad tycker de 
äldre om äldreomsorgen?"). 

 

  

NUTRITION 

På kommunens vård- och omsorgsboenden bor personer som är i stort behov av omvårdnad och 

ofta är multisjuka. Det är ett utmanande arbete att minska antalet personer som är undernärda eller 

riskerar att drabbas av undernäring när det finns många mer faktorer än god mat som påverkar 
möjligheterna att tillgodose nutritionsbehovet. 

Personalen har tidigare år fått utbildning i nutrition och arbetet fortgår nu i verksamheten. Det finns 

en nutritionshandbok till stöd för personalen. Tillagningsköken arbetar med att näringsberäkna 
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matsedlar och presentera maten på ett aptitligt sätt. Inom ramen för Senior Alert görs bedömning av 

risken för undernäring och detta ska leda till att åtgärder vidtas. 

Under ett antal år har mätningar gjorts av hur lång nattfastan är på särskilda boenden. Nattfastan bör 

inte överstiga 11 timmar i genomsnitt. För att minska tiden man är utan näringsintag mellan kvällsmat 

och frukost arbetar man med att servera sena kvällsmål, nattmål eller förfrukost. Timmarna för 

nattfasta i genomsnitt på kommunens särskilda boenden har minskat sedan mätningarna började, men 

har ännu inte nått ner till 11 timmar överallt. 2013 var nattfastan i genomsnitt 11,64 timmar. Av 10 

boenden var det 3 som klarade målet och ytterligare 3 som låg under 12 timmar. Under 2014 har 

ingen nattfastemätning utförts men det kommer att ske i början av 2015. 

MUNHÄLSA 

Personer som bor på särskilt boende omfattas i princip alltid av rätten till nödvändig tandvård som 

innebär att årlig kostnadsfri munhälsobedömning i hemmet erbjuds. Dessutom har man rätt att få den 

tandvård som bedöms som nödvändig till samma kostnad som läkarbesök och det ingår i landstingets 

högkostnadsskydd. För de som bor i ordinärt boende krävs att man har en viss nivå på 

hjälpinsatserna, eller tillhör en viss personkrets för att få samma subvention. 

Folktandvården och OralCare är de utförare som upphandlats av regionens 

tandvårdsbedömningsenhet för vår kommun och som har ansvar för den uppsökande verksamheten 
med munhälsobedömningar och utbildning av personal. 

I Senior Alert arbetar personalen med munhälsobedömningar med hjälp av ett validerat 

bedömningsinstrument, ROAG (Revised Oral Assessment Guide). Det är respektive områdeschefs 

ansvar att se till att personalen regelbundet får utbildningen av tandvårdsenheten och har kompetens 

för att utföra en god munvård.

 

Bilden beskriver statistik från Bedömningsenheten för tandvård. Här visas antal utbildad personal 

samt hur munhälsan är bedömd hos de individer som fått besök från tandvården. Parametrarna måste 
ställas i relation till hur munhälsan varit tidigare i livet. 
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ANTAL AVLIDNA PERSONER I KOMMUNEN UNDER 2014 

Under 2014 avled 257 personer i Gislaveds kommun, 110 personer på vård- och omsorgsboende och 

korttids och 41 personer i hemsjukvården, 20 personer (15 från särskilt boende och 5 från 

hemsjukvården) överfördes från kommunens verksamhet till sjukhus och avled där. Det innebär att 

13% avled på sjukhus av de som vårdats i hemsjukvård och särskilt boende. Av de som bor i särskilt 

boende avled 86% i sitt boende. Av dem i hemsjukvården avled 87% i hemmet . Procentsiffrorna får 

sättas i relation till att det är låga tal att räkna på men anger ändå en trend. 

Det är inom kommunens olika boende och vårdformer kommuninvånarna till största delen avslutar 

sina dagar. Det är därför angeläget att personalen har kompetens för omhändertagandet av både den 
döende och närstående. 

EFTERLEVANDEENKÄT 

Sedan 2010 skickas en enkät ut till efterlevande när personer avlider inom särskilt boende och nu 

även inom hemsjukvård. Enkäten har dock justerats en del under åren och man kan därför inte helt 

jämföra parametrarna. Svaren skickas in centralt till förvaltningen och återkopplas alltid till berörd 

enheten genom att en kopia på besvarad enkät skickas. De som har svarat på enkäten kan också ange 

på enkäten om de önskar bli uppringda för samtal eller boka ett efterlevandesamtal. 

Efterlevandesamtal ska erbjudas till alla och genomförs om man önskar detta. På enheterna kan 

enkätsvaren ligga till grund för diskussion och reflektion över hur man kan förbättra olika moment 
och förhållningssätt i arbetet. 

  

FUNKTIONSHINDER OCH STÖD 

Enligt en under året genomförd enkätundersökning till brukarna som genomförs vartannat år anger 

flera att de vill ansöka om en lägenhet i gruppbostad, trapphusmodell år 2017 -2018. Vilket betyder 

att en planering måste starta. 
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5.4 Granskning av journaler och annan dokumentation 

DOKUMENTATION 

Under 2014 togs en granskningsmanual fram för att på ett bättre sätt kunna följa upp kvaliteten i 

verksamheten. I denna ingår granskningen av Hälso- och sjukvårdsdokumentation och dokumentation 

under socialtjänstlagen. En enhet har granskats med manualen under 2014 och arbetet med 
granskningar kommer att fortsätta under 2015. 

  

IFO 

Försörjningsstöd har arbetat med att inkludera barnperspektivet i sitt dokumentationsarbete. 
Implementering av riktlinjer för social dokumentation har genomförts. 

  

5.5 Tillsyns- och revisionsrapporter 

REVISION 

En genomlysning har genomförts i hela verksamheten för Funktionshinder och stöd under hösten 

2014. Rapporten håller på att utarbetas och kommer att presenteras under våren 2015 utifrån 
resultatet får man sedan arbeta vidare med utveckling av verksamheten. 

INSPEKTIONEN FÖR VÅRD OCH OMSORG 

IVO har under 2013 och 2014 genomfört följande tillsyner inom socialnämnden 

 Tillsyn av ungdomsboendet Furugården HVB (hem för vård och boende) med fokus på 

verksamhetens hantering av klagomål, synpunkter och Lex Sarah. Inledd oktober 2013 

avslutad i maj 2014 

 Tillsyn av hemtjänsten i Gislaved med inriktning på atta granska rättssäkerheten vid ansökan 

om hemtjänstinsatser och särskilt boende samt den enskildes inflytande över hemtjänstens 

innehåll. Inledd oktober 2013 avslutad maj 2014. 

 Tillsyn av ungdomsboendet Furugården HVB inriktad på hur verksamheten uppfyller kraven 

för att möjliggöra barns och ungdomars rätt till delaktighet samt om kraven i SOSFS 2011:9 

med avseende på delaktighet följs. 

 Försörjningsstyöd med huvudsakligt fokus på hur barnperspektivet synliggörs och tillämpas i 

handläggningen av försörjningsstödsärenden. Inledd oktober 2014, ej avslutad. 

5.6 Ej verkställda beslut 

  

EJ VERKSTÄLLDA BESLUT 

Kommunen är skyldig att till Inspektionen för vård och omsorg redovisa alla gynnande beslut enligt 
SoL och LSS som inte verkställts inom tre månader. 

Redovisning sker under punkten 10.1.6 
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6 Rapporteringsskyldighet 

6.1 Avvikelsehantering 

AVVIKELSER 2014 

  

Under 2014 har alla verksamheter som arbetar i systemet Magna Cura skrivit avvikelser elektroniskt. 

Handläggningen av avvikelserna följer ett flöde där legitimerad personal, chef och eventuellt 

MAS/programområdeschef handlägger sin del. Frekvens av avvikelser redovisas i (tabell 
1AVVIKELSER 2014 o 2 AVVIKELSE TYP finns som bilaga) 

 

Totala antalet avvikelser har ökat markant men får förklaras av att verksamheten har utökats med 

hemsjukvården och att genomslaget kommer först nu när det gäller samtliga avvikelser. 

  

 

Antalet avvikelser som rör fallavvikelser har ökat även i år och är den mest frekventa 

avvikelseposten. Registrering av avvikelser innefattar från och med 2014även fall i hemtjänst och 

hemsjukvård. I 66 % av fallen leder inte fallen till någon skada och i 2,3% (11 st) har det medfört en 

fraktur. I 4,8% (23 fall) har det lett till läkarbesök eller sjukhusvård och 27% har lett till lindriga 
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skador så som blåmärken, skrapsår, smärta och rädsla. 

I Senioralert skattar personalen risk för fall och vidta åtgärder, vid teamträffarna. Inom demensvården 

är fallfrekvensen störst och också svårast att förebygga eftersom den enskilde har svårt att medverka. 

  

 

.När det gäller läkemedelsavvikelser så har det i 70% av avvikelserna ej blivit given någon 

läkemedelsdos och i 0,7% handlar om förväxlingssituationer där en vårdtagare fått någon annans 
medicin. 

Omvårdnadshändelser, medicintekniska produkter, dokumentation, bemötande, rehabilitering och 

brister i informationsöverföring har minskat något. Totalt var det rapporterat 215 av dessa avvikelser 

(2013) och 179 under (2014) till detta kommer under (2014) 70 avvikelser som är registrerade för 

bristande funktion i larm och system, det är speciellt ett område som har haft problem med sitt 

larmsystem. I statistiken har inte alla avvikelserposter redovisats i detalj på grund av att statistiken 

måste räknas manuellt och detta är mycket tidsödande. Alla avvikelser ska dock handläggas inom 
respektive område så man kan minska risken för upprepning. 

Arbete med att systematiskt återföra och diskutera avvikelser på enhetsnivå är viktigt och fortsatt 

arbete krävs för att uppnå systematik fullt ut. Att dokumentera avvikelser och åtgärder samt föra 

dialog i verksamheten är grundläggande för att förhindra att avvikelser upprepas. Samtliga chefer har 

fått en utbildning i risk- och händelseanalys för att underlätta arbetet med avvikelser i verksamheten. 

Avvikelsesystemet stödjer inte optimalt processen med avvikelsehantering men ett byte skulle leda 
till ytterligare ett system utanför verksamhetssystemet och innebära mer dubbeldokumentation 

 

Det har på marknaden under 2014 utvecklats digitalteknik som är stödjande till processen med 

läkemedelsöverlämningen, med hjälp av dessa skulle denna avvikelsepost kunna elimineras. Under 
2015 kommer verksamheterna att titta närmare på dessa system 

  

EXTERNA AVVIKELSER 

Avvikelser riktade till Landstingets slutenvård och primärvård skrivs framför allt när det förekommer 

brister i samverkansrutinerna, brister i information och brister med läkemedelslistor och 

ordinationer. Sammanlagt har det skickats 47 avvikelser under 2014 (2013 var det 49 avvikelser) 

majoriteten till slutenvården, 13 stycken till primärvården. 

Landstinget kan också skriva avvikelser till kommunen. Under året har det inkommit fyra avvikelser 
som berör olika verksamheter inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården. 
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INDIVID-. OCH FAMILJEOMSORGEN 

Inom IFO finns inget digitalt system där avvikelser hanteras. Detta sker manuellt. Under 2014 har 4 

hanterats varav en ledde till en Lex Sarahrapport. 

  

7 Hantering av klagomål och synpunkter 

Under 2014 har ett klagomålsärende från IVO inkommit till förvaltningen. MAS har haft kontakt med 

IVO och den klagande. Händelseanalys har gjorts tillsammans med berörd personal och man har 

kommit fram till ett antal åtgärder som ska vidtas för att undvika upprepning. Händelseanalysen och 

planerade åtgärder har kommunicerats med socialnämnden och sedan skickats till IVO. Förslag till 
beslut har inkommit från IVO 20150218. Återkoppling till berörda kommer att ske . 

Övriga klagomål och synpunkter tas emot i det kommungemensamma systemet "Tyck till " dit alla 

samhällsmedborgare kan vända sig och lämna ett klagomål eller en synpunkt oavsett vilken förvaltning 

det gäller. Klagomålet tas emot och man får en bekräftelse och information om vem som kommer att 
handlägga klagomålet och inom 7 dagar ska man ha fått ett svar på sitt ärende. 

  

8 Samverkan för att säkra kvaliteten 

8.1 Intern och extern samverkan 

Process Samverkan 

Förhandsbedömning  

Utredning  

Verkställande  

ÖVERENSKOMMELSE OCH HANDLINGSPLAN EFTER AVSLUTAT PROJEKT. 

8.2 Samverkan med den enskilde och närstående 

Vård och Omsorg 

Vid inflyttning på särskilt boende genomförs ett ankomstsamtal tillsammans med den enskilde och 

närstående. Det finns då möjligheter att delge information från båda håll. 

Vid vård- o omsorgsplaneringar planerar man också gemensamt den vård och omsorg som ska 
genomföras. 

Om den enskilde eller närstående har synpunkter eller klagomål så brukar områdeschefen bjuda in till 
ett möte för att diskutera hur situationen kan lösas. 

Funktionshinder och Stöd  

Inom de olika områdena inom Funktionshinder och Stöd används också genomförandeplan och 

uppstartssamtal i början av ett nytt ärende. Genomförandeplaner används för att säkerställa att den 

enskilde får sina behov tillgodosedda inte minst genom att följa upp genomförandeplanen regelbundet 
i samråd med den enskilde. 
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9 Riskanalys 

RISK OCH HÄNDELSEANALYS 

MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) har genomfört en risk och händelseanalys vid telefoni 

problem under sommaren. Incidenten anmäldes sedan som Lex Maria o Lex Sahra till Inspektionen 
för vård och omsorg (IVO) 

MAS nätverket har också genomfört en risk och händelseanalys på läkemedelshanteringen vid 
apodos-stoppet som anmäldes till IVO 

Risk-och händelseanalys utförs som ett led i att förebygga att incidenterna upprepas. 

Riskanalyser genomförs också inför förändringar i verksamheterna för att identifiera ev riskmoment. 

   

10 Övrigt förbättringsarbete 

CHEF I BEREDSKAP 

Under året har en organisationsförändring genomförts och chef i beredskap har införts. Syftet är att 

det alltid ska finnas en chef som personalen kan nå som kan ta beslut i personalärenden och vara till 

stöd för dem som är i tjänst. 

VÅRDPLANERINGSTEAM 

För att underlätta vårdplaneringarna och teamarbetet har ett vårdplaneringsteam startats. Teamet 

består av sjuksköterska, rehabpersonal och handläggare som jobbar tillsammans när det gäller 

planeringarna på sjukhuset. Förbättringsarbete pågår för att fler utskrivningsklara vårdtagare ska 

kunna återgå direkt till hemmet. Väl hemma är det lättare att ta ställning till vilken hjälp som behövs. 
Det blir då naturligt att följa upp insatser och planera vården i hemmet. 

FÖRFLYTTNINGSUTBILDNING 

Arbetsterapeuter och sjukgymnaster, har regelbundet utbildningar för personal i lyftteknik, 

förflyttningsteknik och användande av förflyttningshjälpmedel. Rätt hjälpmedel som används på rätt 

sätt är viktigt för säkerheten både för den enskilde och personalen. Detta arbete förebygger också 

allvarliga fallskador som förekommer när förflyttningar inte utförs på rätt sätt. 

MEDICINTEKNISKA PRODUKTER 

Kommunens hjälpmedelstekniker utför regelbundna kontroller av medicintekniska produkter. Under 
året har han även utbildats i att kontrollera patientvågar och sköter nu även dessa kontroller. 

Ett avtal har slutits med hjälpmedelscentralen (HMC) som drivs i samverkan mellan landstinget och 

länets kommuner. Dialog sker genom nätverksträffar ca två ggr/termin där alla kommuner deltar. Ett 

antal nya sängar har köpts in via hjälpmedelsavtalet 

En ny handbok för hjälpmedel kom under 2014. Hjälpmedelsinformation kopplades också ihop med 
sjukvårdsupplysningen 1177.. 

VÅRDHYGIEN 

I begreppet vårdhygien ingår det som kallas för basala hygienrutiner och klädregler. Det av stor vikt 

att all personal känner till och tillämpar detta för att minska risken för smittspridning. En infektion 

kan innebära stort lidande för äldre personer med redan nedsatt allmäntillstånd. Det är också viktigt 

att minska spridningen av multiresistenta bakterier. 

Varje år sedan 2010 har kommunens särskilda boenden haft möjlighet att delta i en nationell 

punktprevalensmätning (PPM-BHK) av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler som 

genomförs två gånger årligen. Kommunens enheter har hittills deltagit i en mätning per år, dock inte 

under 2014. Mätning är planerad att ske under hösetn 2015. 

Interngranskning innefattande vårdhygien har skett under 2014 på två enheter. Utbildningsinsatser 

har genomförts på enhetsnivå. Ett övergripande arbete har genomförts som underlag för upphandling 

av arbetskläder inom vård och omsorg. I samband med detta har  riktlinjer tagits fram för att 
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säkerställa tillgången till arbetskläder för personal i vård och omsorg. 

VÅRDRELATERADE INFEKTIONER 

Infektioner som uppkommer i samband med vård och omsorg är ett område som det fokuseras på 

nationellt. En vårdrelaterad infektion (VRI) är en vårdskada. Förekomsten av VRI kan ställas i relation 

till god vårdhygien. Det finns i kommunen en rad rutiner för vårdhygien utöver de basala 

hygienrutinerna som tas fram i samarbete med länets enhet för smittskydd och vårdhygien. Det är 

nödvändigt att dessa rutiner är kända och tillämpas av all personal, vilket är ett ansvar för både chefer 
och hälso- och sjukvårdspersonal. 

  

  

 

  

I särskilda boenden för äldre har det under flera år gjorts mätningar av förekomsten av infektioner, 

riskfaktorer och antibiotikabehandling. Resultaten jämförs med data över tid och data från andra 

kommuner i länet. Det finns en trend att förskrivningen av antibiotika minskar vilket är i linje med 

nationella rekommendationer. Det finns dock en viss variation mellan enheterna. På prov deltog två 

enheter i en nationell mätning av vårdrelaterade infektioner, HALT, som Folkhälsomyndigheten 

ansvarade för. Under mätperioden hittades inga infektioner att registrera på någon av de deltagande 
enheterna. 
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Jämfört med de övriga kommuner i länet som också registrerar så ligger Gislaveds kommun på 6,4% i 

medeltal när det gäller registrerade infektioner under året. Det är en minskning sedan förra året och 
ligger i linje med länet, se tabell Andel registrerade Infektioner 2009-2014. 

  

 

När det gäller antibiotikabehandling så har förskrivningen sjunkit sedan förra året och är i medeltal 

5,18% under 2014 (2013: 6,9%) i förhållande till övriga kommuner blir placeringen i mellanskiktet ( 

Tabell: Andel antibiotikabehandling Kommuner 2009 -2014). 
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. 

 

När det gäller KAD (urinvägskateter) är användningen ungefär som under förra året, i medeltal 9,6% 

av personer inom särskilda boenden har KAD, även här är det i mellanskiktet i förhållande till övriga 

kommuner i länet. Det är viktigt att KAD endast används när det finns en medicinsk indikation, 

eftersom KAD användning medför en ökad risk för infektioner 

  

SÅRBEHANDLINGS PROJEKT 

Under 2014 har arbetet fortsatt med att förbättra sårläkningen. Föreläsningar om sårvård till berörd 

personal och inköp av en så kallad Doppler för att kunna göra dopplerundersökningar är delar av 

årets förbättringsarbete. En Doppler hjälper till att bedömma rätt kompression när vi lindar eller 
ordinerar kompressionsstrumpor. 

E-HÄLSA 

I begreppet E-hälsa ingår bland annat strukturerad dokumentation, mobilitet, säker roll och 

behörighet samt säker informationsöverföring. 

I samarbete med Regionförbundet har Gislaveds kommun ingått i projekt om strukturerad, 

processbaserad dokumentation enligt ICF (Internationell klassifikation av funktionstillstånd, 

funktionshinder och hälsa) både inom social dokumentation och hälso- och sjukvårdsdokumentation. 

Kommunen har en gemensam projektledare för båda projekten och har utbildat sammanlagt fem 

processledare. Arbetet har fortsatt under året och den nya dokumentations strukturen har provats i 

verksamhetssystemets utbildningsmodul och under 2015 beräknas införandet av dokumentetation 

enligt ICF kunna påbörjas. 

Dokumentation med ICF-strukturen är också en förutsättning för att kunna bli producenter till NPÖ, 

nationell patientöversikt. Idag kan kommunal hälso- och sjukvårdspersonal ta del av specialistvården 

och vårdcentralens journalanteckningar när samtycke finns. Nästa steg är att specialistvården och 
vårdcentralerna ska kunna ta del av dokumentation från kommunens hälso- och sjukvård. 

Under 2013-2014 har kommunen också arbetat med att hitta lösningar för att personal ska kunna ha 

tillgång till verksamhetssystemets dokumentation utan att vara beroende av att vara på plats vid 

stationär dator, så kallad. mobilitet. Att ha tillgång till rätt information i rätt tid och på rätt plats är en 

del av patientsäkerheten. Enligt planerna skulle vi varit igång med tillgång till både tekniska lösningar 

och programvara, men det har fördröjts. Under 2015 beräknas den mobila dokumentationen komma 
igång. 
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Säker roll och behörighet innebär att personal som har tillgång till journaler, social dokumentation, 

kvalitetsregister med mera ska få åtkomst till de olika systemen med hjälp av så kallad stark 

autentisering. För detta används SITHS-kort. All inloggning till kvalitetsregister, Meddix, Pascal och 

NPÖ sker med SITHS-kort. Det planeras att under 2015 införa inloggning med SITHS-kort även till 

verksamhetssystemet Magna Cura. 

Under året anslöts förvaltningen till Svevac, det nationella vaccinationsregistret. DSK/sjuksköterska 

registrerar alla vaccinationer i registret och kommer under 2015 också att kunna ta del av 
information från registret. 

Sjuksköterskor och DSK har fått tillgång till att skriva ut läkemedelslista via portalen ROS ifrån 

landstingets verksamhetssystem. Systemen är dock ostabila och ibland tar det lång tid att komma in 
och skriva ut en läkemedelslista. 

Digitalisering av trygghetslarmen har också påbörjats och fortsätter under 2015 för att kunna 

säkerställa att larmen fungerar för brukarna. En larmgrupp har etablerats bestående av två 
undersköterskor som ska stödja införandet av de nya larmen. 

  

LÄKEMEDELSHANTERING 

Under året har APO-dosanvändningen fortsatt att minskat på inrådan från läkemedelskommittén i 

Jönköpings län. Sista halvåret har man dock lättat något på restriktionerna, APO-dos som 
administrationsform används åter hos vissa patienter. 

Arbetet med att manuellt hantera mycket läkemedel har lett till en mycket hög belastning på 

sjuksköterskor och distriktssköterskor. Det handlar om stora volymer av läkemedel som nu måste 

hanteras manuellt. I december 2014 fanns det endast 155 personer som använde APO-Dos inom 

samtliga särskilda boenden (Funktionshinder och stöd och psykiatri boende inräknade) samt 

hemsjukvården att relatera till ca 800 personer i vård- och omsorgsboenden och hemsjukvård ( 

hemtjänsten ej inräknad) där de flesta har läkemedel och behöver stöd i hanteringen. Det uppstår en 

ökad administration och säkerhetsrisker med denna hantering. Riskanalys har utarbetats 
länsgemensamt och delgivits berörda samt Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 

Mycket resurser av sjuksköterskornas tid fått läggas på att manuellt hantera läkemedel i stället för att 

kritiskt värdera läkemedelsintaget. När det gäller att utvärdera läkemedelsbehandling så krävs 

teamarbete och samverkan med förskrivare både inom öppen- och sluten vård. Arbete med att få in 

rutiner för planerad tid för läkarmedverkan även för de som är inskrivna i hemsjukvården har startats 

under året och kommer att arbetas vidare med. Ett länsprojekt har startats som ska arbeta vidare 

med läkemedelshanteringen under 2015 

KVALITETSGRANSKNING AV LÄKEMEDELSFÖRRÅD OCH LÄKEMEDELSHANTERING 

Under 2014 har kommunerna i GGVV gjort en gemensam upphandling av tjänsten att utföra 

kvalitetsgranskning av läkemedelsförråd och läkemedelshantering. Granskningar har genomförts på 

Vitsippan, Blomstervägen; Klockaregården, Mariagården och hemsjukvården söder samt Solbacka och 

Moforsvillan. Granskningarna kommer att fortsätta under våren 2015 med ytterligare fem enheter 

samt något gruppboende. Uppföljning har skett av granskningsresultaten och mindre justeringar har 

vidtagits i övrigt sker hanteringen enligt de riktlinjer som finns för läkemedelshanteringen från 
socialstyrelsen. 

EVIDENSBASERADE METODER 

Inom psykiatrin har man arbetat med att införa evidensbaserade metoder som ESL, Ett självständigt 

liv och IPS Individual Placement adb Support som innebär stöd i arbetslivet och ser nyttan med dessa 
metoder. 
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KOLL PÅ LÄGET - INSPIRATIONSDAGAR 

Under tre dagar i oktober bjöds all personal inom socialförvaltningen in för att delta i föreläsningar, 

filmvisning och inspireras av olika utställningar från olika utförare inom socialt arbete. 

Yrkeskategorier som deltog under dagarna var, områdeschefer, omvårdnadspersonal, 

omsorgsassitenter och personliga assistenter. Under de tre dagarna genomfördes 25 föreläsningar 

med bland annat äldresamordnaren Eva Nilsson Bågenholm, Egon Rommedahl, BPSD och Senior alert 

för att nämna några. 600 personer deltog under dagarna. Alla deltagare deltog vid Etikföreläsningen, 

ett led i värdegrundsarbetet inom socialförvaltningen. (se bilaga "Koll på läget" för program för 

dagarna) 

   

11 Resultat 

11.1 Resultat av genomförda egenkontroller 

11.1.1 Kvalitetsregister 

SENIOR ALERT 

Vid avstämningen vid slutet av 2014 var 322 personer (91%) registrerade i registret av 358 möjliga 

inom vård- och omsorgsboenden. En stor förbättring jämfört med föregående år. På flera håll inom 

området Vård och Omsorg sker stora satsningar på att verkligen införa det förebyggande arbetssättet 
som en del i det dagliga arbetet. 

 

Resultatet i bilden ovan ser negativt ut där endast 66% av de uppmärksammade riskerna får en 

åtgärd. En möjlig förklaring är att planerade åtgärder inte skrivs in i Senior alert utan i 

verksamhetssystemet Magna Cura. Eftersom information från Senior alert inte kan tankas över till 

Magna Cura kan information glömmas att dokumenteras i Senior alert. Rutiner för att bli bättre på 
att dokumentera både i Magna Cura och Senior alert håller på att arbetas fram. 

  

ÅTGÄRDER FÖR ATT MINSKA FALL OCH FALLINCIDENTER 

Förutom arbetet i Senior alert med skatta risk för fall och planera åtgärder. Så används också en 

parameter i öppna jämförelser som beskriver en hög frekvens av lår- och höftfrakturer. Dessvärre är 

dessa siffror är från 2011-2013 och är alltså inte så aktuella. 

Under kommande år behövs grundligare analys av fallfrekvensen, den är i och för sig inte utmärkande 
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hög men har tenderat att ligga kvar på en relativt hög nivå över tid (se tabell). 

  

  

  

 

När det gäller "Frakturer på lår- och höftben hos personer över 65 år och äldre" under 2011-2013 

finns röda markerade siffror i öppna jämförelser. Det är svårt att få fram i vilka situationer dessa 

frakturer inträffar och vilka det är som drabbas. Då är det svårt att veta vad som ska åtgärdas för att 
påverka siffrorna och frakturerna i positiv riktning. 

  

  

80 år 
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När det gäller parametern "Fallskador hos 80 år och äldre" presenteras däremot gröna resultat i 

öppna jämförelser och trenden är fallande men ligger relativt högt i förhållande till andra kommuner 

(tabell). Trenden med de ökade fallen har även uppmärksammats inom kommunens 

avvikelsehantering. Det är viktigt att notera att det nu även registreras fall inom hemsjukvård och 

hemtjänst. Något som kan förklara delar av ökningen. Inom vård- och omsorgsboende arbetar man 

bland annat med fysiska aktiviteter, balansträning, utevistelser för att minska risken för fall och 
fallskador. 

Det socialförvaltningen generellt kan göra i kommunen är att arbeta med folkhälsoarbete och skapa t 

ex träningsmöjligheter för målgrupp 65 -79 år och de som är något yngre. En anpassning av den yttre 

miljön i samhället med exempelvis bänkar att vila på och bra belysning så äldre personer självständigt 
kan ta promenader i sin närmiljö är också viktiga delar i det förebyggande arbetet 

TRYCKSÅR 

Arbetet med Senior alert medför att man tidigare uppmärksammar risk för trycksår och kan 

förebygga dessa. En liten minskning av trycksår har noterats i verksamheten under 2014 detta kan 

också ses i palliativ registret och vid mätningarna av infektioner och sår. 

  

PALLIATIVVÅRD 

Täckningsgraden är drygt 70% för Gislaveds kommun och målsättningen var att komma över 70%, 
förbättringar på 5% klarades men 10% förbättring nåddes inte. 

Förbättringar på parametrarna Symtomkontroll, smärtskattningar, munvårdsbedömningar, avsaknad 

av trycksår och mänsklig närvaro vid dödsögonblicket har skett. Även efterlevande samtal har i högre 

utsträckning än tidigare erbjudits. De parametrar där en förbättringspotential fortfarande finns är att 

göra smärtskattningar med skattningsinstrument som t ex VAS (Visuell analog skala), Abby painscale. 

Förbättra samtal med närstående och så kallat brytpunktsamtal är tydliga förbättringsområden i den 

palliativa vården. Dessa samtal sker i nära samarbete mellan den kommunala sjuksköterskan/DSK och 

behandlande läkare. 

Att det finns förbättrings möjligheter uppmärksammas i samverkan med primärvård och landsting. 

När det gäller att registrera om önskan om dödsplats uppfylldes är detta en svår fråga att få svar på 
från äldre med t ex en kognitiv nedsättning. Frågan speglas även i efterlevandeenkäten. 

   

BPSD 

Gislaveds kommun ligger bra till när det gäller arbetet med BPSD-registret och är bland de bättre i 

regionen. Arbetet med bemötandeplaner och skattningar kommer att fortsätta inte minst med 

registret på det nya demenscentret i söder. Arbetet är en grund för att bygga en god demensvård 

med brukaren i centrum. Med stöd i BPSD och teamarbetet förbättras möjligheterna att minska 
läkemedelsbehandlingen med orosdämpande läkemedel. 

  

11.1.2 Öppna jämförelser 

ÖPPNA JÄMFÖRELSER VÅRD O OMSORG OM ÄLDRE 

Översiktligt ser Gislaveds kommuns resultat bra ut för 2014, samtidigt som en kontinuerlig analys 

pågått där punkter med åtgärdsbehov identifierats och åtgärdats under året. Särskilda 

utvecklingsområden som identifierats i flera av rapporterna, för vidare arbete under 2015, är rutiner 

för samverkan mellan olika programområden, användande av brukarundersökningar, utökat 

samarbete med närliggande kommuner samt för några delar en tydligare struktur kring 

kompetensutvecklingsplaner och introduktion av nyanställda. 

Öppna jämförelse-rapporten för äldreomsorgen behöver behandlas enskilt, eftersom den skiljer sig 

mot övriga öppna jämförelser. Den hämtas i stora delar från olika register och bygger i övrigt starkt 

på en nationell brukarundersökning, till skillnad mot andra öppna jämförelse-rapporter som i 

huvudsak baseras på av kommunen avlämnade svar. För 2014 års öppna jämförelse-rapport inom 
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äldreomsorgen var resultatet också bra, i allmänhet. De två områden där vidare studier och analys 

krävs är. "Frakturer på lår och höft 2011-2013 hos personer som är 65 år och äldre" och "Tio eller 
fler läkemedel för 75 år och äldre" 

Övriga parametrar visar på gula eller gröna fält men flera av dessa parametrar visar sjunkande trend t 

ex sociala aktiviteter och på utevistelser. Fortfarande godkänt område (grönt) men det finns en 

sjunkande trend (11 placeringar på utevistelse och sex på sociala aktiviteter). Under 2015 krävs 

fortsatt arbete och analys av siffrorna och åtgärder för att stanna kvar i de gröna fälten på 
bedömningarna. 

LÄKEMEDEL 

I öppna jämförelse är placeringen hög när det gäller "Förskrivna läkemedel, 10 läkemedel eller fler 

hos 75 år och äldre" där är markeringen röd och ligger på 270 plats i landet 28,6% av målgruppen har 
så många läkemedel. Här finns en klar förbättringspotential under 2015. 

När det gäller "Olämpliga läkemedel hos individer 75 år och äldre" är markeringen gul och 150:e plats 

i landet med 11,2% av målgruppen. Användningen av "Antipsykotiska läkemedel hos 75 år och äldre" 

är markerat gult och det innebär 150:e plats i landet och att 6,5% av målgruppen använder dessa 

läkemedel. Däremot i "Förskrivningen av 3 eller flera psykofarmaka hos 75 år och äldre" är 

placeringen inom det gröna och på 15 plats i landet med endast 5,7 % av målgruppen som intar dessa 

läkemedel. Inom Jönköpings län ser siffrorna likartade ut, det är inte bara inom Gislaveds kommun 

det ser ut så här. Troliga förklaringar är att det kan handla om förskrivningsmönster och 

behandlingsdirektiv som påverkar dessa siffror. Fortsatt arbete med läkemedelsgenomgångar för alla 

brukare i kommunen är angeläget för att förbättra dessa siffror och undvika de risker som 

läkemedlen medför för den enskilde. 

LÄKEMEDELSGENOMGÅNG 

Under 2014 har tre enheter inom vård och omsorgsboende, av totalt tio, kunnat genomföra 

läkemedelsgenomgång på samtliga brukare. Resterande enheter har 85-90 % av de boende fått en 

enkel läkemedelsgenomgång och några av dessa har sedan behövt mer omfattande genomgång. Inom 
hemsjukvården har man genomfört enstaka läkemedelsgenomgångar under 2014. 

  

11.1.3 Målgruppsundersökningar 

BRUKARUNDERSÖKNING 

Visar att de enskilda brukarna i Gislaveds kommun som har behov av kommunala insatser utmärker 

sig vad gäller trygghet inom hemtjänsten där resultatet ligger på 89-92% mycket trygga och varken 

trygg eller otrygg 9 eller 8%. Det är ett mycket bra resultat som programområdet strävar efter att 
behålla och om möjligt förbättra under 2015. 

  

EFTERLEVANDEENKÄT 

Under 2014 har det kommit in 77 enkätsvar, 63 från vård- och omsorgsboende och 14 från 
hemsjukvården. Enkäten ligger som bilaga. 

Bemötande 

Svaren visar på att anhöriga oftast är nöjda med vård och bemötande och upplever att den sista tiden 

i den enskildes liv varit trygg. Bemötandet av distriktssjuksköterskor/sjuksköterskor och 

omvårdnadspersonal ligger mellan 97 % -100% för Mycket bra – Bra. 

Tillgängligheten har bara mäts från 2013 halvår och 2014. 

Tillgängligheten till DSK (distriktssköterska/Sjuksköterska inom särskilt boende har bedömts som 
nedan: 

2013 som Mycket bra av 69 % (18) Bra 15% (4) Varken bra el dålig 4% (1) Dålig 0% 

2014 som Mycket bra av 52% (30) Bra 34% (20) Varken bra el dåligt 3% (2) Dålig 3% (2) 

Tillgängligheten 2014 till DSK/Sjuksköterska i Hemsjukvården har bedömts som    
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Mycket bra i 100% av de svar som kommit in. 

Läkarkontakt 

När det gäller läkarkontakt inom särskilt boende har 46 % (28) av de döendes närstående haft en 

läkarkontakt, 54% (33) har inte haft någon kontakt 28% (8) av dessa hade velat ha kontakt . I 

hemsjukvården är siffran 77 % som har haft läkarkontakt och 23% (3) som inte har haft kontakt 2 av 
dessa hade velat ha kontakt. 

Hjälpmedelsbehovet 

Hjälpmedelsbehovet har tillgodosetts i hög utsträckning, 100% i hemsjukvården och 89% (11% har 

inte haft något behov) i särskilt boende, man upplever också att man har fått den information man 
haft behov av i hög utsträckning. 

Anhörigstöd 

Inom särskilt boende har 88 % svarat att man varit nöjd med anhörigstödet 3% delvis nöjd och 7% 

inte nöjd medan i hemsjukvården var motsvarande siffra 69% nöjd 23% delvis nöjd 8% inte nöjda. Det 

är väl naturligt att anhöriga i hemsjukvård har ett större åtagande än de har på särskilt boende men 

det är något som kräver djupare analys för att veta vilket stöd som krävs för att öka nöjdheten och 
kvaliteten på den palliativa vården i Gislaveds kommun. 

Önskemål om dödsplats 

Frågan om den avlidne fick dö där de önskat har man besvarat med ja av 61 % inom särskilt boende 
38 % kan inte besvara frågan och 2 % svarar nej. 

Inom Hemsjukvården svarar 92 % att den avlidne dog där man önskade( 8% kunde inte besvara 

frågan). 

Enkäterna finns under bilagor 

  

UPPSÖKANDE TANDVÅRD 

Under 2014 har 391 uppsökande besök utförts under (2013) var det 407. Av de uppsökta bedömdes 

189 ha en dålig munhygien (2013 var det 208). Statistiken ska ställas i förhållande till vilken munhälsa 

individerna haft tidigare i livet. I jämförelse med övriga kommuner i länet så är det 30% av de 

uppsökta som har en dålig munhälsa och det är samma siffra i vår verksamhet. Det är därför viktigt 

att personalen får utbildning och kan ge rätt stöd. De upphandlade tandvårdsenheterna har utbildat 

243 personal under 2014 (192 personal 2013) så något fler har utbildats under 2014. Statistiken 

kommer via tandvårdensbedömningsenhet. Dialog kommer att tas med utförare av uppsökande 

tandvård för att se vilka åtgärder som vård- och omsorgspersonalen kan vidta för att om möjligt 
förbättra munhygienen. 

11.1.4 Granskning av journaler och annan dokumentation 

Granskningsunderlag har tagits fram och testats för att få en bild av verksamheterna kvalitet också 

vad gäller dokumentation. Vissa delar i underlaget kommer att justeras innan övriga verksamheter 
granskas. I denna granskning ingår även att granska dokumentation. 

Granskning av Hälso- och sjukvårds och socialtjänstens dokumentation visade att det finns 

förbättrings möjligheter speciellt när det gäller vårdplaner och genomförandeplaner. Införandet av 

ICF ska förhoppningsvis underlätta så att dokumentationen blir mer strukturerad. Granskningar 
kommer att fortsätta under 2015 

  

11.1.5 Tillsyns- och revisionsrapporter 

TILLSYN UNDER 2014 

Tillsyn Försörjningsstödet: 

Inspektion av Ungdomsboende Furugården 
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Avisering om tillsyn av LSS under 2015 

11.1.6 Ej verkställda beslut 

Kommunen är skyldig att till Inspektionen för vård och omsorg redovisa alla gynnande beslut enligt 

SoL och LSS som inte verkställts inom 3 månader. Totalt är 15 individrapporter avseende icke 

verkställda beslut inlämnade till Inspektionen för vård och omsorg. 

Här redovisas all kvartal inkluderande sista kvartalet 2014 som redovisas 1 kvartalet 2015. 

Statistiken beskriver enskilda ärenden som varit aktuella under året. 

Beslut som inte 

verkställts inom 3 

månader efter 

gynnande beslut 

   

Lagstiftning Insats Antal 2013 Antal 2014 

SoL avlösning i hemmet 1 4 

 dagverksamhet 1 2 

 permanentbostad 0 6 

LSS bostad för vuxna 6 2 

 kontaktperson 1 1 

 dagligverksamhet 2 0 

  

11.1.7 Rapporteringsskyldighet 

ANMÄLNINGAR UNDER 2014 

Lex Sarah 

Ett ärende inom LSS § 24 har anmälts till IVO 

Två ärenden inom SoL 14:3 har anmälts till IVO var av ett är ej är avslutat 

Lex Maria  

Ett ärende har anmälts enligt Lex Maria angående, Telefonavbrott i vård och omsorg 

Ett ärende har anmälts gemensamt i länet enligt Lex Maria, Riskanalys av APO-dos stopp 

Ett tillsynsärende angående hälso- och sjukvårdspersonal Avslutat av IVO 

Klagomål via Inspektionen för vård och omsorg 

Ett klagomåls ärende har inkommit från IVO ärendet är inte avslutat 

Tillbud med medicintekniska produkter  

Under 2014 har det inte inrapporterats någon allvarlig incident med de tekniska hjälpmedel som 
används i verksamheten. 
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11.1.8 Hantering av klagomål och synpunkter 

Under året som gått har 42 synpunkter och klagomål registrerats i systemet (tyck till), en förändring 

med 36 jämfört med 2013. Sju av synpunkterna (jämför med åtta 2013) handlar om övrig 

handläggning viket bland annat innefattar bristfällig återkoppling på frågor, lång handläggningstid och 

bristande kommunikation från handläggare. Tre av synpunkterna rör bemötande (jämför med sex 
2013) vilket främst innebär dåligt bemötande från personal. 

Förvaltning Synpunkt avser... Antal ärenden 

Socialförvaltningen Bemötande 3 

Socialförvaltningen Beslut 1 

Socialförvaltningen Genomförande 10 

Socialförvaltningen Handläggning 7 

Socialförvaltningen Information 1 

Socialförvaltningen Mat 3 

Socialförvaltningen Övrigt 17 

Socialförvaltningen Antal 42 

Total  42 

 

 

Nedan är sammanställningen gjord utifrån om ärendet gällde klagomål eller synpunkt för samma 
ärenden som finns i ovanstående tabell 

Fältvärde Antal ärenden 

Klagomål 30 

Synpunkt 7 

Klagomål, Synpunkt 2 

Beröm, Klagomål 1 

Beröm 1 

Förslag 1 

 

 

  

  

11.1.9 Samverkan för att säkra kvaliteten 

SAMVERKAN FÖR ATT SÄKRA KVALITÉ OCH MINSKA VÅRDSKADOR 

Det sker en övergripande samverkan mellan kommuner och regionvården. I samverkansforumet 

"Ledningskraft” inom sjukvårdsområdet har man tagit fram en handlingsplan under 2014 för arbetet 

med de mest sjuka äldre. Handlingsplanen ligger som bilaga. Här redovisas de indikatorer som arbetet 

kretsat kring under 2014 och uppnått resultat som är markerat grön. Arbetet fortsätter under 2015. 
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SAMVERKAN OM LÄKEMEDELSFRÅGOR 

Kommunerna i länet har gemensamma rutiner för läkemedelsförråd och generella direktiv för 

läkemedel. Det finns länsgemensamma rutiner för läkemedelsgenomgångar och samverkan sker med 
apotekare som är anställda i landstinget. 

LÄKEMEDELSGENOMGÅNG 

Under 2014 har tre enheter inom vård- och omsorgsboende av totalt tio, kunnat genomföra 

läkemedelsgenomgång på samtliga vårdtagare medan på resterande enheter har 85-90 % av de 

boende fått en enkel läkemedelsgenomgång och några av dessa har sedan behövt mer omfattande 

genomgång. Inom hemsjukvården har man genomfört enstaka läkemedelsgenomgångar. 

SMITTSKYDD OCH VÅRDHYGIEN 

Samarbete sker också med landstingets enhet för smittskydd och vårdhygien för att bland annat 
kvalitetssäkra rutiner, rådgivning och utbildning. 

PALLIATIVA VÅRDENHETEN OCH GERIATRISKT TEAM 

Palliativa vårdenhet (PVE) i sjukvårdsområdet har regelbundet nätverksträffar med kommunernas 

personal för att utbilda, handleda och samarbeta kring nationellt vårdprogram för palliativ vård och 

gemensamma rutiner. 

Samarbete sker också med det geriatriska teamet som arbetar uppsökande i hemmet för individer 
med kroniska sjukdomar som till exempel hjärtsvikt. 

ÖVERENSKOMMELSE AVSEENDE HABILITERING 

Överenskommelse avseende habilitering mellan regionen Jönköpings län och kommunerna i länet har 

slutits och dokument som reglerar ansvarsfördelningen när det gäller vardagshabilitering och 
specialisrad habilitering finns. 

  

SAMVERKANSTRÄFFAR 
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Personal ifrån psykiatrin träffas regelbundet från både kommun och landsting för att diskutera 

samverkansfrågor 

Rehab har haft samverkansträffar med rehab på Vårdcentralerna för att hitta lokala rutiner för 
samverkan och för att uppmärksamma förbättringsområden. 

Kommunen träffar vårdcentralerna regelbundet för att samverka kring gemensamma frågor. 

Uppmärksammade frågor har till exempel varit det som rör informationsöverföring, gemensamma 

rutiner, överenskommelser och avtal. 

METODSTÖD 

Kommunen har tillgång till faktadokumenten som beskriver utredning och behandling av olika 

diagnoser i specialistvården och öppenvården. Där finns också metodanvisningar som ska tillämpas i 
kommunal hälso- och sjukvård 

11.1.10 Riskanalys 

11.1.11 Övrigt förbättringsarbete 

INSPIRATIONSDAGAR 

Under hösten arrangerades inspirationsdagar som gav inspiration till all personal inom 

socialförvaltningen och kunskaper i bland annat värdegrund. Ca 600 personal av olika kategorier 

deltog på dagarna och nära 25 föreläsningar hölls under de tre dagarna. 

KVALITETSGRANSKNING AV LÄKEMEDELSFÖRRÅD 

Granskningen visade på bra ordning i läkemedelsförråden och rutinerna är kända och efterlevs. 

E- HÄLSA 

Detta är ett omfattande område och arbete sker tillsammans med övriga kommuner i länet och 

regionen med flera av utvecklingsprojekten. Projektledare för detta arbete finns i regionsamarbetet. 

Flera av utvecklingsprojekten tar tid och kräver samarbete med flera aktörer till exempel Inera som 

är en organisation som koordinerar landstingens och regionernas gemensamma e-hälsoarbete och 

utvecklar tjänster till nytta för invånare, vård- och omsorgspersonal och beslutsfattare. Arbetet går 

framåt men ibland fördröjs olika delar på grund av tekniskt strul. Det är ett viktigt arbete som lägger 

grunden för hur framtida IT-system kan stödja verksamheten och kommuninvånarna att lättare nå 

olika tjänster på nätet. 

VÅRDRELATERADE INFEKTIONER 

Infektioner och antibiotikabehandling inom vård- och omsorgsboendena i kommunen har minskat och 

detta är bra för de enskilda som bor där. Det är också ett resultat av god vårdhygien och att 
personalen har förutsättningar att följa basalahygienriktlinjer. 

  

FORTBILDNING AV REHABPERSONAL 

Rehabpersonal har deltagit i olika utbildningar bl annat Palliativ vård 7,5 hp. Processledare utbildning, 

Utbildning i Kommunikation och kognition, Appar som kommunikationshjälpmedel. Utbildning i 
förflyttningsutbildning för att kunna utbilda personal. 

De har även deltagit i EU-projektet "jobbskuggning" 

FORTBILDNING FÖR SJUKSKÖTERSKOR 

Under 2014 har sjuksköterskorna fortbildats inom Processledning IBIC, ICF, Sårvård, Palliativ vård 
7,5 hp, Psykiatri 7,5 hp, Autism, HLR, Handledarutbildning för studenter och Läkemedel. 

Sjuksköterskorna har även varit med i ett EU-projekt " jobbskuggning" där de besökt kollegor i 

England och Tyskland för att studera deras arbetsätt. Rapporter från jobbskuggningen finns att tillgå 

hos området. 

OMVÅRDNADSPERSONAL 

Har under året gått utbildning i Omvårdnadsprogrammet, Palliativ vård och psykogeriatrisk 
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utbildning. 

Totalt antal utbildningstimmar under 2014 för både omvårdnadspersonal och 

legitimerad personal 

73950 timmar, Gymnasieutbildning, Omvårdnadsprogrammet 

7183 timmar Yrkesutbildning Aktiveringspedagog 

955 timmar Högskoleutbildning Palliativ vård, Demensvård och psykiska sjukdomar hos äldre, 
Ledarutbildning, Värdegrundsutbildning 

Under 2015 kommer fortsatt utbildning att ske inom Palliativ vård, Demensvård o psykiska 
sjukdomar hos äldre, Funktionsnedsättning och Psykiatri & missbruk 

KONTROLLER AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER 

Hjälpmedelstekniker har register över produkterna och kontroll och service utförs kontinuerligt 

  

SOCIAL DOKUMENTATION 

Under 2014 har två lathundar för dokumentation arbetats fram och en tredje är påbörjad under året 

och beräknas bli klar under början av 2015. Den ena lathunden riktar sig främst till vård- och 

omsorgspersonal och är en samlad lathund från hela området med bidrag från boende och hemtjänst. 
Konkreta exempel varvas med förklaringstexter kring varför det är nödvändligt att dokumentera. 

Den andra lathunden riktar sig till personal inom Funktionshinder och Stöd, personal inom 

gruppbostad och daglig verksamhet. Med fiktiva exempel från LSSverksamheten får den som ska 

dokumentera vägledning i sitt dagliga arbete. Den tredje lathunden riktar sig till personliga assistenter 
inom Funktionshinder och Stöd. 

Att all personal har tillgång till gemensamma lathundar som hålls aktuella och innehåller relevanta 
exempel på text skapar trygghet och kvalitet i den sociala dokumentationen. 

Under våren och hösten har utvecklingsledare mött lärare på omvårdnasdprogrammet för att 

beskriva vikten av social dokumentation och vara behjälplig med konkreta exempel. Vid dessa möten 

har även kvalitetsregister varit en del av diskussionen. 

  

  

11.2 Uppföljning av processer 

11.2.1 Anmälan 

 Egenkontroll Frekvenser Kommentar 

 Granska avslutade 

förhansbedömningar i 

verksamhetssystem och pärmar. 

Halvår Godkände 2015 i förväg 

 


