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1 Sammanfattning 

Inom socialförvaltningen har arbetet med patientsäkerhet och kvalitet fortlöpt under 2016. Flera olika 

mätningar och undersökningar har genomförts och arbetet följs löpande. En sammanfattning av 

centrala delar från resultaten av kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet presenteras nedan. 

Inom förvaltningen har ett antal brukarundersökningar genomförts. Bland annat inom gruppbostäder 

och daglig verksamhet, försörjningsstöd och psykisk ohälsa. Resultaten i dessa undersökningar visar i 

stort ett positivt resultat där brukarna bland annat upplever att de får ett bra bemötande och över lag är 

nöjda med verksamheten. Även socialstyrelsens årliga brukarundersökning ”Vad tycker de äldre om 

äldreomsorgen” visar på att ett positivt resultat gällande bemötande och insatser. Samtliga 

brukarundersökningar visar även på förbättringsområden för verksamheterna. 

Under 2016 har mätningar visat att munhälsan bland de personer som är berättigade uppsökande 

tandvård i ordinärt och särskilt boende har sjunkit. Samtidigt visar mätningar att färre personal har 

utbildats i munhälsovård. 

Under året har MAS och utvecklingsledare genomfört två verksamhetsuppföljningar, en för den 

kommunala hemtjänsten och en för LOV företaget Ugglans hemhjälp. Båda dessa 

verksamhetsuppföljningar visade på att det finns brister i följsamheten till vissa rutiner och att det 

fanns behov av vissa verksamhetsförbättringar. Verksamheterna fick ett antal förbättringskrav och 

förbättringsförslag. 

Avvikelserna inom vård och omsorg och funktionshinder och stöd har ökat under året. Flest avvikelser 

gäller kategorierna fall och läkemedel. Under året så har processen och rutinerna förtydligats och detta 

arbete kommer att fortsätta även under 2017. 

Även antalet Lex Sarah utredningar har ökat. Att antalet Lex Sarah utredningar har ökat beror framför 

allt på att det finns en större medvetenhet i förvaltningen om skyldigheten att rapportera 

missförhållanden. Under 2016 har det inte skett någon Lex Maria eller något tillbud med 

medicintekniska hjälpmedel. 

Måluppfyllnad för 2016 

Nedan följer en sammanfattning av måluppfyllnade för de mål och strategier som sattes för 2016. 

Punktprevalensmätning har genomförts under året. Resultatet visade att följsamheten till de basala 

hygienrutinerna i stort har försämrats. Under året har åtgärder vidtagits för att förbättra följsamheten 

och kunskaperna hos personalen. Detta arbete måste fortsätta. Under 2016 har mätningar visat att 

nattfastan har fortsatt att sjunka och ligger nu på ett medel under 11 timmar. Det finns dock 

fortfarande områden där nattfastan ligger över 11 och det är därför viktigt att arbetet fortsätter för att få 

ner nattfastetiden på alla vård och omsorgsboenden. Under året har arbetet med att implementera 

ICF/IBIC fortsatt och detta kommer att fortsätta även under 2017 då implementeringen bland 

personalen ska starta. Utbildningar har getts till personalen i social dokumentation. Användandet av 

beslutsstöd har följts upp och det avvänds av samtliga sjuksköterskor, det ger ett stöd i bedömningen 

men det kräver ändå att sjuksköterskan gör en klinisk bedömning. Det som uttryckts som positivt är att 

det har underlättat överrapportering till ambulans och annan vårdgivare. Arbetet med mobil 

dokumentation har pågått under 2016 och målet är framflyttat till 2017. Inom samtliga 

programområden har det skett utbildningssatsningar för personalen. I september anordnade Vård och 

omsorg och Funktionshinder och stöd tre utbildnings- och inspirationsdagar för all sin personal. I 

samband med detta hölls även en mässa för både personal och allmänhet. Under 2016 har arbetet med 

trygg hemgång pågått och detta kommer att fortsätta och implementeras under 2017. Arbetet med 

nationella riktlinjer för strokevård har pågått under 2016 och kommer att fortsätta under 2017. 

Läkemedelsprojektet har avslutats och följts upp. Granskning av dokumentation kring diagnosen 

Diabetes har genomförts. Utbildningssatsningar har getts gällande sårvårdsbehandling. Arbetet med 
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evidensbaserade metoder sker ständigt i verksamheterna. Verksamhetsuppföljningar har genomförts 

inom hemtjänsten. Arbetet med att införa teknikstöd fortsätter under 2017. 

2 Mål och strategier 

2017 

MÅL 2017 för hälso- och sjukvården och socialtjänst inom socialförvaltningen 

Den enskilde som har behov av hälso- och sjukvård och/ eller socialtjänst i kommunal regi ska få en 

hälso- och sjukvård, omvårdnad och omsorg av god kvalitet 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 

 att vi ska leverera en fungerande vardag efter individens behov 

  

STRATEGIER FÖR 2017 

Styrmodell för kvalitet 

En övergripande styrmodell införs inom hela kommunens verksamheter detta arbete påbörjades under 

2016 och kommer att fortsätta under 2017. Ambitionen är att modellen ska vara implementerad helt 

under 2018. Styrmodellen har ett helhetsperspektiv och arbetet ska tydliggöra verksamhetens 

grunduppdrag, ekonomiska ramar, vision/ förhållningssätt, prioriterade mål samt kritiska 

kvalitetsfaktorer. Modellen bygger på delaktighet och tydlighet. 

Avvikelsehantering  

Processen kring avvikelsehantering har reviderats och under året fortsätter arbetet med att förtydliga 

processen och ansvarsfördelning samt att ta fram instruktionsvideos. 

Basala hygienrutiner  

Uppföljning av följsamhet till basala hygienrutiner och repetitionsutbildning till personal. Genomföra 

hygienronder på samtliga särskilda boenden och även inom gruppbostäder. Revidering av rutiner och 

förtydligande i verksamheten vem som har ett övergripande ansvar för hygienarbetet på enheten/ 

området. 

Nattfasta 

Arbete för att nattfastan 2017 ska ligga under 11 timmar på samtliga särskilda boenden. 

Nutrition 

Samverkan via Hjälpmedelscentralen för sondnäringar, sondmatspumpar och näringsdrycker  kommer 

att starta under 2017 det innebär att alla beställningar av dessa produkter går via hjälpmedelscentralen. 

På detta sätt kommer en effektivare hantering att ske. 

Välfärdsteknologi  

Under 2016 påbörjades struktur för e-tjänster som kan nyttjas vid t ex kontakt för nybesök till enheten 

för försörjningsstöds uträkning. Detta arbete fortsätter under 2017. 

Verksamheten har tagit fram en handlingsplan för arbetet inom kommunen med följande delområden 

 Informationsöverföring- NPÖ, digitalt informationsflöde i vårdkedjan, framtidens IT -sysytem 

 Trygghet/service/delaktighet för tjänster inom välfärdsteknologin 

 E-tjänster till medborgare, utveckla e-tjänster, individens delaktighet i vård och omsorg 
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E-hälso frågorna sågs först som specifika för vård- och omsorgsområdet men i och med den snabba 

utveckling som har skett har det utvecklats till en kommunövergripande fråga med utbyggd IT-

infrastruktur som förutsättning. Därför krävs en kommunövergripande samordning för att nå bästa 

resultat. 

Journal och dokumentation, arbete med lathundar och ICF/IBIC (Internationell klassifikation 

av funktionstillstånd, funktionshunder och hälsa/Individens Behov i Centrum) 

2017 planeras det för att komma igång med ICF inom Hälso-och sjukvården, utbildning påbörjas 

under våren och införandet av dokumetationsmodellen kommer ske innan sommaren. 

I slutet av april 2017 byts vårdplaneringssytem till CosmicLink som ska underlätta 

informationsöverföringen mellan specialistvården, vårdcentraler och kommunen. Utbildningsinsatser 

planeras under mars månad. 

Rapporteringsstöd och teamarbete 

Rapporteringsstöd för omvårdnadspersonal ska under året implementeras tillsammans med utbildnings 

insatser. 

Arbete med att utveckla team i verksamheten och mötesstruktur för dessa fortsätter under 2017. Ett 

nödvändigt arbetsredskap för att denna utvekling ska ge önskat utfall är att verksamheterna får fullt 

utbygt internet. Bristen på detta bromsar utvecklingen. 

Teknikstöd inom vård och omsorg 

Under 2017 ska nya alternativ för till exempel digital signering och hantering av läkemedel 

undersökas och testas för att stödja personalen i läkemedelshanteringen och minska avvikelser 

(framflyttat). 

Mobil dokumentation 

Införa mobil dokumentation på bred front i form av iPad i vården för att förbättra 

informationsöverföring, inloggning ska ske med SITHS-kort (SITHS - Säker IT i Hälso- och 

Sjukvården) som säkerhetslösning (framflyttat). 

Under 2017 ska SITHS-kortsinlogg till verksamhetssystemet Magna Cura påbörjas (framflyttat). 

Trygg hemgång  

Trygg hemgång eller hemtagningsteam, som det också kan kallas, innebär att vårdplaneringar som 

bedöms lämpliga utförs i hemmet i direkt anslutning till hemgång efter sjukhusvistelse. Ett team 

bestående av flera yrkeskategorier; biståndshandläggare, sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast 

och undersköterska, inom kommunens vård och omsorg möter upp i hemmet och planerar för den 

närmasta tidens insatser som individen bedöms ha behov av. 

Syftet med trygg hemgång är att skapa trygghet och delaktighet för individen och ge kvalitativ vård 

och omsorg på rätt insatsnivå. 

Arbete inom Rehabilitering 

Rehabenheten kommer att fortsätta arbetet med nationella riktlinjer för strokvården inom 

verksamheten.  Rehab kommer även ha utökad samverkan med funktionshinderomsorg och psykiatrin 

för att arbeta med rehabilitering inom dessa områden. För att underlätta detta ska personalen få 

utbildning i konitiv rehabilitering med neuropsykologiskt perspektiv. Arbete med fallprevention är 

också ett prioriterat område. 

Teknikstöd  

Under 2017 kommer förvaltningen att ta fram instruktionsvideos för arbetsmoment och system i 

verksamheterna. Detta för att underlätta för användarna att ta till sig ny information om system och 

rutiner. 
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Rehab enheten har köpt in två aktiveringscyklar och två robotkatter samt ett äthjälpmedel, dessa är 

tänkta att användas i verksamheten för att spida kunskap och information om alternativa hjälpmedel 

och sätt att aktivera sig. 

Evidensbaserade metoder och arbetssätt 

Inom förvaltningen kommer fortsatt arbete att ske för att införa och arbeta efter evidensbaserade 

metoder för att på så sätt hålla en hög kvalitet i verksamheten. 

Det kommer att ske utbildningar inom sårvård även i år för att ge en så optimal behandling av sår som 

möjligt. 

Läkemedel 

Även under 2017 kommer arbetet med att förbättra läkemedelshantering och läkemedelsgenomgångar 

att vara viktiga områden för sjuksköterskor och distriktssköterskor. 

Uppföljningar/Granskningar  

Arbeta med målgruppsundersökningar och verksamhetsgranskningar med syfte att utveckla 

verksamheterna och förbättra kvalitet och säkerhet 

3 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. 
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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.Vidare  se till att internkontroll 

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 

årligen gå igenom ledningssystemet och att det finns fungerande rutiner för riskanalyser, egenkontroll 

och hantering av synpunkter och avvikelser. 

VERKSAMHETSCHEF HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 

Enligt 28-29 § HSL (1982:763) ska det finnas en verksamhetschef för den kommunala hälso- och 

sjukvården. Verksamhetschefens uppdrag är att säkerställa att den enskildes behov av trygghet, 

kontinuitet, samordning och säkerhet tillgodoses. 

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 framtagna riktlinjerna så att kravet på en 

god vård upprätthålls. Verksamhetschefen har också ansvar för det systematiska kvalitetsarbete som 

ska genomsyra verksamheten enligt SOSFS 2011:9 och att hälso- och sjukvård i verksamheten kan 

bedrivas med en hög patientsäkerhet. Patientsäkerhetslagen (2010:659) I Gislaveds kommun är 

socialchefen även verksamhetschef för hälso- och sjukvård. 

MEDICINSKT ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA 

Enligt 24 § Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) ska det i kommunen  finnas en medicinskt ansvarig 

sjuksköterska (MAS) som ska utöva de skyldigheter som anges. Uppdraget är  även reglerat enligt 7 

kap. 3 § patientsäkerhetsförordningen (2010:1 369) och Meddelandeblad 5/2015 från socialstyrelsen. 

I ansvaret ingår att patienter ska få en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet 

inom kommunens ansvarsområde och att journaler förs i den omfattning som föreskrivs i 

patientdatalagen(2008:355). Rutiner för läkemedelshantering och delegering  ska vara ändamålsenliga 

och välfungerande. 

Det ska finnas rutiner så att legitimerad personal kontaktas när en patient har behov av detta samt att 

den hälso- och sjukvård som en läkare ordinerar genomförs. MAS har också ansvar för att vårdskada 

eller risk för vårdskada/sjukdom som förorsakas av vården utreds och anmäls enligt Lex Maria  till 

ansvarig nämnd och IVO. 

  

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. 

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. De har ett helhetsansvar för kvalite och säkerhet 

inom sin verksamhet. 
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HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPERSONAL 

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

och beprövad erfarenhet och bär själva ansvar för utförandet av sina arbetsuppgifter. De har ansvar för 

att medverka i det systematiska kvalitetsarbetet så att en god vård och hög patientsäkerhet kan uppnås. 

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 samt ev avvikelser. 

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. 

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 

4 Uppföljning genom egenkontroll 

4.1 Målgruppsundersökningar 

  

SOCIALSTYRELSENS BRUKARUNDERSÖKNING, VAD TYCKER DE ÄLDRE OM 

ÄLDREOMSORGEN? 

I den årliga undersökningen från Socialstyrelsen får kommunens äldre invånare möjlighet att tycka till 

om kvaliteten på äldreomsorgen. Rapporten visar ett positivt resultat där de äldre är nöjda med 

personalen inom både hemtjänst och inom vård- och omsorgsboenden. De svarande som har hemtjänst 

är nöjda med det stöd och bemötande som de får från hemtjänstpersonalen och upplever att personalen 

utför sina arbetsuppgifter på ett bra sätt. De svarande som bor på vård- och omsorgsboenden känner ett 

stort förtroende för personalen och upplever ett bra samarbete mellan boendets personal och de 

anhöriga. 
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I rapporten framkommer även ett antal förbättringsåtgärder. De svarande upplever att insatserna inte 

alltid är fullt ut anpasade efter de egna behoven och att det inte är tydligt vart de ska vända sig med 

eventuella synpunkter. Färre än hälften upplevde även att de inte fick välja utförare. De svarande som 

har ett sämre hälsotillstånd upplever i större grad än andra att de besväras av oro och de trivs inte 

heller lika bra med sitt boende eller med hemtjänstens insatser. I rapporten framkommer det även att 

de svarande upplever att det är svårt att få träffa en läkare samt att de önskar få bättre information 

kring tillfälliga förändringar i verksamheten. 

  

NUTRITION 

Nattfastan 

Nattfastan ska ligga under 11 timmar för att minska risken för undernäring, har man längre nattfasta så 

finns risk att man går in i en nedbrytande process. Det är därför viktigt att enheterna erbjuder en 

förfrukost som kan bestå av t ex en smoothie, kvällsmål eller nattmål vilket som passar den enskilde 

bäst. De enheter som har en nattfasta under 11 timmar arbetar efter rutiner att erbjuda detta och på så 

sätt fördelar man intaget över dygnet på ett bättre sätt. 

Nattfaste mätning Antal boende 2015 2016 

Äldreboende    

Mariagården 36 11,53 10,80 

Hagagården 28 11,74 9,75 

Ekbacken 23 10,21 10,46 

Lugnet 24 10,41 11,03 

Hestragården 17 9,87 8,41 

Solbacka 37 11,71 12,26 

Blomstervägen 49 9,00 10,98 

Vitsippan 48 11,94 12,40 

Klockaregården 24 11,53 10,80 

Östergården 19 12,30 - 

    

Summa/medel 305 11,02 10,76 

  

Resultat 

Den genomsnittliga tiden för nattfastan i kommunen var 2015 11,02 timmar och under 2016 10,76 

timmar detta visar på en förbättring i stort. Det är ett par enheter som inte lyckats komma under 11 

timmar och ett par som ligger nära gränsen. Det är viktigt att dessa enheter arbetar intensivt för att 

komma under 11 timmar. De enheter som har rutiner där man erbjuder kvällsmål, förfrukost och 

nattmål i stor utsträckning lyckas bäst med att få ner nattfastan. 

  

MUNHÄLSA 

Uppsökande munhälsobedömning erbjuds från tandvården i länet för personer på särskilda boenden 

och i ordinärt boende om man har en viss nivå på stödinsatserna eller tillhör en viss personkrets. 

Kommunens biståndshandläggare och sjuksköterskor utbildas i att skriva intyg för denna uppsökande 

tandvård. Dessutom har man rätt att få den tandvård som bedöms som nödvändig till samma kostnad 

som vårdbesök och det ingår i högkostnadsskyddet. 
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De uppsökande insatserna görs för att bidra till att den enskilde kan behålla en god munhälsa oavsett 

sjukdom eller hög ålder. En god munhälsa är viktig för att tillgodogöra sig mat och kunna njuta av 

den, munhälsan är också viktig för sociala kontakter och för att bibehålla en god hälsa. 

Uppsökande tandvård 2016-01-01- 2016-12-31  

 Denna rapportering gäller upphandlingsområde(na): 6-13 

 För perioden 

2016-01-01 -- 12-

31 

    

      

Post Beskrivning Svarsalternativ Antal svar  

   GislavedKommun Län  

F1 Patient, antal 

berättigade 

 557 8094  

F33 Patient, 

berättigade 

(beräkningsgrund) 

 354 5277  

F2 Patient, uppsökta  339 4409  

F20 Patient, antal Nej-

tack 

 163 2400  

F5 Tänder, totalt antal 

tänder 

 4944 67264  

F10 Protetik, antal 

patienter 

 103 1238  

F6 Implantat, antal 

patienter 

 21 266  

F34 Munhygien, antal 

patienter 

God 149 2033  

  Dålig 190 2376  

F35 Tuggförmåga, 

antal patienter 

God 287 3912  

  Dålig pga. 

mun/tandstatus 

31 307  

  Dålig av andra 

orsaker 

21 190  

F13 Smärta, antal 

patienter 

 20 162  

F14 Behandlingsbehov, 

antal patienter 

 129 1305  

F22 Personal, antal 

utbildade 

 161 2185  

      

Under 2016 har 557 personer varit berättigade till uppsökande tandvård 60% av dessa fick ett besök 

under 2016. Det var 163 som tackade nej. Av de uppsökta hade 26% en god munhälsa och 34% en 

dålig munhälsa. 129 personer var i behov av tandvårdsbehandling. Det har under 2016 utbildats 161 

personal i hur man utför en god munvård. 

Resultat 

Siffrorna visar på en försämring av munhälsan hos de som är uppsökta och de uppsökta är färre under 

2016. Det är även ett lägre antal av personalen som utbildats under året. Här finns en 

förbättringspotential att arbeta med. Det görs i hög utsträckning munhälsobedömningar i senior alert 
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på särskilda boenden. Se vidare under ROAG (Revised Oral Assesment Guide) under Senior alert. 

  

ANTAL AVLIDNA PERSONER I KOMMUNEN UNDER 2016 

 

Detta är en sammanställning över antal döda totalt i Gislaveds kommun under 2016. Antalet totalt 

avlidna är 269 personer. Av dessa har 22 personer avlidit i hemmet med stöd av hemsjukvård. Det 

finns några oväntade dödsfall utöver detta. Det är svårt att få fram exakt var man avlider i 

hemsjukvården då det inte går att hämta siffror ur något system utan det får hanteras manuellt, därför 

finns ingen siffra under hemsjukvårdspatienter avlidna på sjukhus. Antalet på särskilda boenden som 

avlidit är 97 personer av dessa har 78 personer avlidit på det särskilda boendet och 19 personer har åkt 

till sjukhus och avlidit där. Av dem som vårdats på särskilt boende är det 19,6% som avvlidit på 

sjukhuset. 

Resultat 

Det är  färre dödsfall inom särskilda boende och hemsjukvård i år, delvis handlar det om en 

nedjustering av antalet lägenheter. Procentuellet har relativt många åkt till sjukhus och avlidit där. Här 

är det avgörande om det finns en god planering kring den palliativa vården och en tydlighet i teamet 

vad som gäller. Läkaren måste finnas med i teamet för att ge ordinationer och tydliggöra hur olika 

scenarion ska hanteras för att vårdtagaren, närstående och personalen ska uppleva att det är en trygg 

situation där man har möjlighet att ge en adekvat symtomlindring. 

  

EFTERLEVANDEENKÄT 

Efterlevandeenkäten går ut till de närstående som ställt sig positiva när de tillfrågas i samband med 

dödsfallet. Enkäten har skickats in av 76/97 det innebär en svarsfrekvens på 78% från särskilt boende 

och 8/22 som avlidit inskrivna i hemsjukvård. De svarande från hemsjukvården är för få för att kunna 

beräknas, så de siffrorna få bedömas som en fingervisning om vad man har tyckt. Varför så få fyllt i 

enkäten kan handla om att den inte lämnats ut  eller att närstående valt att inte svara. Detta behöver 

vidare granskring innan slutsats kan dras. 



Socialnämnden, Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 12(45) 

Syftet med enkäten är att få ta del av närståendes upplevelser i samband med den palliativa vården 

som ges i livets slut och att de ska kunna ange på enkäten om de önskar en ytterligare kontakt. 

Enkätsvaren går ut till verksamheten som kan använa dem i återkoppling och förbättringssyfte.Varje år 

görs en sammanställning som granskas i förhållande till tidigare år. 

Vid sammanställningen anges hur trenden är från förra året när det gäller särskilda boenden (se pil). 

För hemsjukvården är det så få svaranden att de endast ger en fingervisning och vid jämförelse med 

förra året framkommer det att det är fortsatt höga betyg på vården. Skattningarna är höga på i stort sett 

alla de parametrar som anges. 

  

Sammanfattning av några parametrar från efterlevande enkät 2016 

Tillgänglighet sjuksköterska "Hur har det fungerat med att få kontakt med DSK/SSK?" 

Särskilt boende  

Mycket bra           Bra                     Varken eller                  Dåligt          Mycket dåligt 

62%                      37%                    0%                                0%              0%    ↗  

Hemsjukvården 

Mycket bra/ Bra  i samtliga fall 

Läkarkontakt "Har du som närstående haft kontakt med behandlande läkare under 

vårdtiden?" 

Särskilt boende  

Ja 51% (36 st)   Nej 49% (35 st)  av nej svaren hade 40% ( 18 st) velat ha en kontakt ↗  

Hemsjukvård 

2/8 har inte haft någon kontakt en av dessa hade önskat kontakt 

  

Omvårdnadspersonal "Hur har bemötandet varit från omvårdnads personalen?" 

särskilda boenden  

Mycket bra             Bra                 Varken eller                     Dåligt             Mycket dåligt 

88%                        9%                   1%                                  1%               0%       → 

Hemsjukvården 

Stöd av hemtjänsten var bedömt  som Mycket Bra - Bra i alla fall utom ett 

Behov av hjälpmedel "Hur har hjälpmedelsbehovet tillgodosetts under vårdtiden?" 

Särskilt boende 

ja 84%        nej 5% ↘  

Hemsjukvården 

I hemsjukvården hade behovet tillgodosett till 100% 

Nöjdhet " Är du nöjd med omvårdnaden som din närstående fick i livets slutskede?"  

Särskilt boende     

 Ja  i högsta grad 84%  ja 9%  varken eller 4%  nej 0 → 

Hemsjukvården  

I hemsjukvården var alla nöjda 
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" Har du och din närstående känt trygghet i vården och bemötandet under livets sista tid?" 

Särskilt boende 

Ja i högsta grad 76%   ja 16%     1 % varken eller    3% nej    1%   nej i låg grad ↗  

Hemsjukvården 

I hemsjukvården  har  samtliga  svarat ja och i hög grad 

Närstående stöd "Har du som närstående fått det stöd som du haft behov av i samband med 

vården?" 

Särskilt boende  

Ja i högsta grad 76%               ja 13%          varken eller 8%       nej 0    nej i låg grad  0↗  

Hemsjukvård 

I hemsjukvården har samtliga svarat ja och ja i hög grad 

Information " Fick du som närstående den information du behövde för att vara delaktig i 

vården i livets slutskede?" 

Särskilt boende  

Ja i hög grad 65%                     ja 14%              varken eller 4%     nej1%     nej i låg grad  1% → 

Hemsjukvården 

I hemsjukvården svarar samtliga ja och i hög grad 

Avled där man önskade " Fick din närstående avsluta sin livstid där hon/han önskade?" 

Särskilt boende    Ja 60%   nej 6% 

Hemsjukvård 

I hemsjukvården i 100%↗  

Resultatet  

Efterlevandeenkäten visar att man i hög utsträckning är nöjd med den palliativa vården som ges till en 

sjuk närstående. Även om det finns parametrar där verksamheten tappat något. Pilarna i 

sammanställningen visar om det är bättre än förra året eller sämre alternativt ungefär på samma nivå. 

På enkäterna finns möjlighet att lämna egna kommentarer och här får verksamheten in både 

synpunkter och positiva kommentarer som man kan dra nytta av i verksamheten. 

  

FUNKTIONSHINDER OCH STÖD 

Under 2016 har det genomförts hygienronder inom två gruppboenden och korttidsverksamheten för att 

hitta bra och tillämpliga rutiner för att upprätthålla god hygienisk standard i verksamheten. Det är 

viktigt utifrån att det vistas personer med nedsatt immunförsvar inom verksamheterna. Erfarenheterna 

är tänkta att spridas till övriga gruppboenden. Utbildningar har genomförts i basala hygienrutiner, både 

för personal inom personlig assistans och funktionshinderomsorgen i övrigt. 

  

Gislaveds kommun har deltagit i en nationell brukarundersökning inom LSS verksamheter. Totalt har 

75 kommuner deltagit i brukarundersökningen. I Gislaveds kommun genomfördes 

brukarundersökningen i kommunens gruppbostäder och Daglig verksamhet. Samtliga brukare inom 

dessa verksamheter erbjöds att delta i undersökningen. Insamlandet av materalet genomfördes av 

personal från verksamheterna med hjälp av digitala enkäter som presenterades i surfplattor. 

Svarsfrekvensen var 75 % inom gruppbostäderna och 67 % inom daglig verksamhet. 
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Frågorna rörde i olika former brukarnas upplevelser av inflytande, stödet, bemötande och trygghet. 

Resultat 

största andelen positiva 

svar inom gruppbostad 

minsta andelen positiva 

svar inom gruppbostad 

största andelen positiva 

svar inom daglig 

verksamhet 

minsta andelen positiva 

svar inom daglig 

verksamhet 

Trivs. (93 %) Upplever att personalen 

pratar på ett sätt som man 

förstår. (70 %) 

Upplever att personalen 

bryr sig. (97 %) 

Upplever att personalen 

pratar på ett sätt som man 

förstår. (73 %) 

Upplever att personalen 

bryr sig. (85 %) 

Får bestämma om saker 

som är viktiga. (67 %) 

Får den hjälp som man vill 

ha. (89 %) 

Är aldrig rädd för något. (73 

%) 

Får den hjälp som man vill 

ha. (85 %) 

Är aldrig rädd för något. (67 

%) 

Trivs. (86 %) Får bestämma om saker 

som är viktiga. (65 %) 

Tabellen visar de tre kvalitetsindikatorer som hade störst respektive lägst andel positiva svar. 

När resultatet jämförs med medelvärdet för Jönköpings region och riket framkommer det att resultatet 

för Gislaveds kommun hamnar över eller på samma nivå som regionen och riket för de indikatrer med 

störst andel positiv svar. Motsvarande jämförelse gällande de svar med störst andel negetiva svar visar 

att Gislaveds kommun i merparten hamnar strax under medelvärdet för regionen och riket. 

  

IFO (Individ och Familjeomsorg) 

Försörjningsstöd 

Enheten för försörjningsstöd deltar för andra året i en nationell brukarundersökning från SKL. 

Undersökningen avsåg alla fysiska besök hos enheten under perioden 26 september till 26 oktober 

2016. Enkäten delades ut till samtliga klienter som mötte en handläggare, detta inklusive nybesök. 

Undersökningen gällde endast myndighetsutövning. Svarsfrekvensen för undersökningen var 40 % 

vilket är en ökning jämfört med föregående år, antalet besvarade enkäter är dock minder 2016 jämfört 

med 2015. 

Resultat 

Det finns inte några exakta nivåer för vad som kan anses vara en god eller hög kvalitet. Snarare är det 

ofta så att kvaliteten inom en verksamhet avgörs utifrån två olika jämförelser; vi jämför oss med 

andras kvalitet och vi jämför den egna verksamhetens kvalitet över tid. 

  2015Gislaved kommun 2016Gislaveds kommun 
Utmärkande 

bakgrundsvariabel (negativ) 

 Positiva Negativa Positiva Negativa Annat språk 

än svenska 

Män 

Tillgänglighet 80 % 14 % 84 % 9 %   

Tydlighet 95 % 5 % 94 % 6 %   

Bemötande 80 % 15 % 93 % 6 %   

Delaktighet 81 % 10 % 64 % 19 % X  

Inflytande 64 % 24 % 72 % 15 %   

Förändring 78 % 14 % 78 % 15 %   

Sammantaget - - 96 2   

Överlag är de personer som besöker socialkontoret i Gislaved nöjda med kvaliteten på verksamheten. 

Av de sju olika kvalitetsområden som undersökningen avser att mäta är det främst gällande området 

delaktighet som vi noterar ett något lägre resultat. Det är också för denna indikator som vi kan se den 

tydligaste försämringen gällande andelen positiva svar i undersökningen. Samtidigt har andelen 
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positiva svar ökat sedan föregående år gällande områdena bemötande och inflytande. För respektive 

kvalitetsindikator kunde vi också se att för samtliga delar förutom gällande inflytande så är resultaten 

för Gislaved bättre än de genomsnittliga motsvarigheterna för regionen och riket i stort. Resultatet 

visar också att utifrån bakgrundsvariablerna språk och kön var det endast för kvalitetsfaktorn 

”delaktighet” som en skillnad kunde ses utifrån bakgrundsfrågorna. De som besvarade enkäten på ett 

annat språk än svenska upplevde att socialsekreteraren inte efterfrågade synpunkter på hur situationen 

skulle kunna förändras i samma utsträckning som bland de som har besvarat enkäten på svenska. 

Samtidigt är detta resultat en förbättring sedan 2015 då svaren som gick att urskilja utifrån 

bakgrundsvariablerna kön och språk tidigare visade på tydliga skillnader mellan män och kvinnor 

respektive bland dem som svarat på enkäten på svenska eller ej. Sammantaget visar resultatet för 

arbetet med försörjningsstöd inom socialtjänsten i Gislaved kommun att man som kommuninvånare i 

stort är nöjd med det stöd och den hjälp som man får. Samtidigt vet vi också med oss att den låga 

svarsfrekvensen i undersökningen innebär att enskilda svarande får stor inverkan på det slutgiltiga 

resultatet. 

Psykisk ohälsa 

Brukarundersökningen har genomförts årligen sedan 2014. En enkät skickas ut till samtliga som har 

bistånd från enheten under den aktuella perioden. 

2016 fick brukarundersökningen en 34 procentig svarsfrekvens. Undersökningen visade att brukarna 

anser att de får bra information och bra bemötande från personalen och att de har bra möjlighet till att 

påverka sina insatser. Brukarna är i stort nöjda med enheten som helhet. 

Ensamkommande barn 

Ungdomsboendet Furugården har tidigare varit med i FoUrums brukarundersökning på HVB-

boendena (Hem för vård eller boende). 2016 deltog boendet dock inte i undersökningen men ska åter 

delta 2017. 

Ungdomsboendet Mofors hade precis startat vid tiden för brukarundersökningen och de valde därför 

att inte delta 2016 utan planerar att istället delta 2017. 

AMO 

Tolkservice har genomfört en enkätundersökning gällande kundernas upplevelse av tolkservice 

tjänster. Enkäten skickades ut till tolkservice samtliga kunder med kända e-postadresser. Nedan följer 

resultatet av undersökningen. Resultatet presenteras i hur väl kunden instämmer i frågan där värdet 4 

innebär att alla instämmer helt. 
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Vuxna insatser 

Henjahemmet har genomfört en brukarundersökning med hjälp av Brukarrådet i Jönköping. 

Brukarrådet har intervjuat nuvarnade och tidigare boenden på Henjahemmet om hur de upplevt den 

hjälp som de fått. Resultatet är ännu inte färdigställt men det beräknas vara klart i mars. 

Barn- och familjestöd 

Samtliga insatser som genomförs av familjebehandlarna utvärderas genom SDQ (strengths and 

difficulties questionnaire). SDQ är ett instrument för skattning av utagerande och inåtvända problem. 

Barnen och föräldrarna fyller i SDQ formuläret innan och efter behandlingen (det är frivilligt att 

delta). Detta ger en skattning på förändringar gällande barnets mående och beteende. Resultatet har 

dock varit svåranalyserat och har därför inte kunnat användas på det sätt man hade planerat. 

  

4.2 Kvalitetsregister 

  

Vård och omsorg använder sig av flertalet kvalitetsregister. I det multiprofessionella teamet används 

uppföljningar, dokumentation och resultat från skattningar/riskbedömningar för att få en så samlad 

blid som möjligt. Kvalitetsregistren är ett bra stöd i teamarbetet för att säkerställa god och säker 

omvårdnad. Inom Vård och omsorg används en riktlinje för teamträffar för att möjliggöra deltagande 

från samtliga professioner. 

SENIOR ALERT 

Syfte 

Senior alert är ett kvalitetsregister som är tillgängligt via webben där varje person, 65 år eller äldre, 

registreras med riskbedömning, vidtagna åtgärder och resultat inom områdena fall, undernäring, 

trycksår och munhälsa. 
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Att kunna arbeta för att förebygga fall, undernäring, trycksår och ohälsa i munnen är viktigt. Olika 

professioner inom vård och omsorg arbetar dagligen med dessa områden, och de har en stark koppling 

till varandra. Till exempel: en undernärd person har lättare att falla, att få en höftfraktur och löper 

större risk att utveckla ett trycksår. 

Det förebyggande arbetssätt som Senior alert bygger på består av tre grundtankar som består av 

systematik, struktur och synliggörande av resultat. 

Det verkar finnas svårigheter i att nå målet 90% riskbedömda. Kopplat till det konkretiserade målet: 

"socialförvaltningen ska skapa en fungerande vardag…" behöver kopplingen mellan teamträffens 

planerade åtgärder och uppföljning samt genomförandeplanen och den sociala dokumentationen bli 

betydligt bättre. 

TRYCKSÅR OCH FALL 

Under 2016 genomfördes två punktprevalensmätningar (PPM). En på våren och en på hösten. 

Punktprevalensmätningens främsta syfte är att ligga till grund för förbättringsarbete på varje 

äldreboende runt om i Sverige för att förebygga och minska förekomsten av trycksår och fall. 

Mätningen genomförs två gånger per år (se nedan). Under en vecka bedöms förekomsten av antal 

trycksår och antal fall i äldreomsorgen. PPM består av hudobservation som sker under pågående 

vecka, registrering av fall (två veckor tillbaka i tiden), riskbedömning (aktuell 6 månader tillbaka i 

tiden) och pågående åtgärder. Resultatet förs in på individnivå i Senior alert. 

Alla områden och enheter var inte delaktiga i PPM:2 2016. Det är problematiskt att inte riktlinjerna 

följs av alla områden då statistiken inte stämmer och följdaktligen kan inte rätt åtgärder planeras. I 

PPM vecka 40 2016 redovisas resultatet för 193 personer. 

Deltog gjorde: 

•Blomstervägen (gula, blå, gröna, röda och grå villan samt solängen ÖP och NP) 

•Hagagården (Linden, Ängen och Lunden) 

•Hestragården (nedre och övre plan) 

•Klockaregården (nedre och övre plan) 

• Lugnet (Blåklockan och Vallmon) 

•Mariagården (c övre och nedre, d övre och nedre) 

•Vitsippan (B1, C1, B2 och C2) 
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Översta och nedersta tabellen visar 2016. Antalet trycksår har minskat från 27 till 22. Som framgår av 

resultatet från PPM vecka 40 är inte alla områden igång med det förebyggande arbetet. Rikssnittet för 

förekomst av trycksår var 7,8% inom kommunal omsorg vecka 11 2016. 

De registrarade fallen under mätperioden har ökat enligt mätningen men återigen är det endast 193 

personer som registrats i PPM och därför är inte siffrorna tillförlitliga för helheten. Antalet 

fallrapporter för 2016 var totalt 1836 stycken en ökning från föregående år då siffran var 1640 stycken. 

  

UNDERNÄRING OCH OHÄLSA I MUNNEN 

I senior alert ingår riskbedömningsverktyget ROAG. Här mäts ohälsa i munnen och stöd för vilka 

åtgärder som skulle passa individen. I många fall framkommer risk för ohälsa i munnen. I mötet med 

personal framkommer svårigheter att på en bra sätt få lov av den enskilde att titta i munnen för att göra 

bedömningen och utföra åtgärder. Behovet av att skapa en relation med den enskilde för att få 

förtroendet att utföra munhälsofrämjande insatser är stort. 

I statistiken för året framkommer även att det finns risk för undernäring hos flertalet som riskbedömts. 
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Tabellen nedan visar att av de riskbedömningar som genomförts har 90% risk, strax över 70% får en 

teambaserad utredning där det multiprofessionella teamet går igenom tänkbara bakomliggande orsaker 

till de risker som framkommit. Strax över 60% får minst två planerade åtgärder på de risker som 

framkommit i skattningen. 

 

Resultat 

Varje enhet har möjlighet att ta ut statistik som visar varje individs resultat över tid. Sådan statistik 

tillsammans med de planerade åtgärderna i genomförandeplanen ligger till grund för det förebyggande 

arbetet med alla riskområden. Eftersom alla områden inte gör riskbedömningar eller följer riktlinjerna 
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för teamträffar blir resultatet lidande. Det går inte att dra några slutsatser på helheten utan den 

övergripande analysen blir på det resultat som finns inrapporterat. Ett stort arbete kvarstår i att 

säkerställa att alla risker ska få en planerad och utförd åtgärd. Att följa upp och utvärdera genomförda 

åtgärder är också ett utvecklingsområde. Teamträffarna där det multiprofessionella teamet tillsammans 

planerar och följer upp varje enskild individ med bas i planer riskbedömningar och skattningar är 

avgörande för att detta ska fungera. 

 

DEMENSUTREDNINGAR 
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Utredning och uppföljning görs tillsammans med arbetsterapeut. Hembesök avser 

demenssjuksköterska. 

Aktiviteter för demenssjuksköterskor utöver detta har bland annat varit : 

 Utbildning för anhöriga, en grupp på våren och två grupper på hösten 

 Handledning med personal på Klockargården regelbundet v.6 under våren 

 Handledning och stöd på Solbacka, intensivt under sommarmånaderna, regelbundet under 

hösten 

 Två-dagars-utbildningar för nya BPSD-administratörer, två stycken utbildningar 

 Arbete med revidering av socialnämndens demensprogram och rutiner för utredning 

 Stöd och handledning vid arbete med BPSD-registret på olika enheter 

 Råd och stöd till anhöriga och personal över telefon 

 Uppföljningar och handledning på Blomstervägen är inte inkluderat 

 Närvaro på Hagagården varje vecka med handledning, BPSD-arbete är inte inräknat 
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KVALITETSREGISTER BPSD (beteendemässiga och psykiska symtom vid demens) 

Kalitetsregister BPSD syftar till att genom tvärprofessionella vårdåtgärder minska förekomsten och 

allvarlighetsgraden av BPSD. 

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. 

Resultat 

Alla kommunens särskilda boenden är anslutna till registret. Men under 2016 har inte alla varit aktiva 

bland annat på grund av att områdeschef saknat BPSD-utbildning samt att det saknats utbildade 

administratörer. 

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 

som satts in för den enskildes behov. Alla åtgärder och bemötandeplaner måste dokumenteras i Magna 

Cura då uppgifterna inte kan tankas över. Träffarna i det multiprofessionella teamet är även här 

viktiga. 

  

PALLIATIVREGISTRET 

Redovisning av  kvalitetsindikatorer från  palliativ registret 2016 
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Genom palliativregistret följs bland annat socialstyrelsens kvalitetsindikatorer för en god palliativ vård 

och ett antal andra parametrar som verksamheten kan följa år från år.  Parametrarna gäller bland annat 

symtomkontroll, information, läkarsamtal. Dessa visas i diagramet nedan. Sjuksköterska registrerar i 

registret efter dödsfallet, det finns problem med detta då all information inte alltid finns i samma 

journal. Oftast krävs ett visst efterarbete manuellt för att få tillförlitliga siffror. 

Verksamheternas målsättnning är att  fler än 70% av dödsfallen ska registreras och en förbättring på 

parametrarna med 5-10% per år. 

 

 

Diagramet visar palliativ vård på vård och omsorgsboende 
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Diagramet visar palliativ vård i det egna hemmet 

  

Resultat 

Registreringarna nådde nästan upp till 70% och det är inte någon större skilland från förra året. Ovan 

ligger de parametrar som följs år från år för att kunna jämföra hur verksamheten förbättrar sig. Det 

framgår att  verksamheten förbättrar sig sucessivt inom utförda smärtskattningar, symtomlindring av 

illamående, rossligandning, ångest och munhälsobedömning. Däremot har läkarkontakterna minskat 

när det gäller palliativ vård i hemmet. 

Inom särskilt boende kan man se förbättringar inom symtomkontroll, rossligandning, illamående och 

skattning av smärta samt bedömning av munhälsa i övrigt som förra året. När det gäller att ge en god 

palliativ vård handlar det mycket om att planera för vården och arbeta i team med vårdtagaren, 

närstående, läkaren, sjuksköterskan och annan personal efter behov. Det kommer inte att bli en bättre 

kvalitet om inte denna planering och samverkan sker. 

  

  

  

  

  

4.3 Öppna jämförelser 

NATIONELLA UPPFÖLJNINGAR – ÖPPNA JÄMFÖRELSER 

På nationell nivå görs flera undersökningar och uppföljningar för att mäta kvaliteten 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.  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. 

Utifrån resultaten i Öppna jämförelser har socialförvaltningens ledningsgrupp beslutat om ett antal 

förbättringsåtgärder som ska vidtas. Det handlar om ett antal rutiner som förvaltningen idag inte har 
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nedskrivet, bl.a rutin för indikation på att en vuxen utsatts för våld, information om samordnad 

individuell plan till den enskilde samt information om kopia på journal/akt till den enskilde. Andra 

förbättringsområden är samverkan med bostadsföretag/hyresvärd på lokal nivå i ensilda ärenden, 

krisberedskapsrutiner för evakuering samt prövning av möjlighet till arbete eller praktikplats för 

personer som deltar i daglig verksamhet. 

LÄKEMEDELSANVÄNDNING 

Genom statistik följer kommunerna i länet tillsammans med Regionen användningen vissa läkemedel 

som inte är bra för äldre att inta under längre perioder. 

 

Nedan redovisas verksmaheternas sammanlagda statistik 
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Detta diagram visar intag av olämpliga läkemedel i åldersgruppen 75 år och äldre under 2016 

  

 

Diagramet visar intag av antipsykotiska läkemedel i åldersgruppen 75 år och äldre i Gislaved. 
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Diagramet visar intag av antiinflammatoriska läkemedel hos 75 år och äldre i Gislaved 

Resultat 

Mätningar visar att olämpliga läkemedel har minskat under 2016. Troligen har de regelbundna 

läkemedelsgenomgångarna och läkemedelsprojektets arbete bidragit till detta. 

Antipsykotiska läkemedel har i stället ökat och det är svårt att veta varför då dessa läkemedel också 

används vid vissa diagnoser. 

De antiinflammatoriska läkemedeln ligger lägre under sommaren och det finns nog en årstidsvariation 

i dessa intag. 

Det är angeläget att fortsätta att arbeta aktivt med läkemedelsgenomgångar och uppföljningar för att 

hålla de olämpliga läkemedlen nere. Här behövs Apotekare i vården för att med sin kunskap stödja 

både förskrivare och sjuksköterskor. 

  

SVENSKA HALT 

Är återkommande mätningar av vårdrelaterade infektioner och antibiotikaförbrukning inom särskilt 

boende i Sverige med syfte att stödja det förebyggande arbetet inom området. 

Mätningen baseras på den europeiska smittskyddsmyndighetens (ECDC) protokoll som används för 

mätningar inom särskilt boende i Europa, kallat HALT (Healthcare associated infections and 

antimicrobial use in long-term care facilities). 

Genom att medverka i HALT får verksamheterna en möjlighet att följa upp sina resultat vad gäller 

vårdrelatierade infektioner och antibiotika för att kunna förebygga bland annat genom basala 

hygienrutiner och att uppmärksamma början till sår. Basala hygienrutiner bör repeteras varje år genom 

hygienmätning och uppdatering vad gäller smitta/smittspridning. 

För att förhindra uppkomsten av sår krävs att personalen har god kunskap om hur sår uppkommer, till 

exempel genom sjuveffekt, fukt eller tryck. Till detta behövs även kunskap om att se tidiga tecken på 

sår på huden. I kvalitetsregistret Senior alert får personalen hjälp att strukturerat planera åtgärder för 

att förebygga uppkomsten av sår. 

Resultatet  

HALT är en mätning av vårdrelade infektioner och antibiotikaanvändning som sker på 
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nationellnivå.Det är första gången vi är med i denna mätning därför är det inte möjligt att relatera 

siffrorna till tidigare år då vi gjort manuella mätningar. Verksamheterna får fortsätta att mäta under 

några år  för att vi ska kunna se trender i materialet. 

  

  

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 (Lag om stöd och service). 

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 flera år. Utvecklingen visar på såväl bibehållen som förbättrad och 

försämrad kvalitet inom de olika delarna av socialnämndens verksamheter. 

I rapporten Kommunens Kvalitet I Korthet (KKIK) sammanställer sveriges kommuner och landsting 

(SKL) olika resultat från flertalet undersökningar. 

I årets KKIK har den palliativa vården i Gislaveds kommun fått ett missvisande resultat på grund av 

att SKL har använt felaktiga siffror i statistiken. Kommunen visar ett betydligt bättre resultat än vad 

som framgår av KKIK. Samtal med palliativregistret och SKL pågår för att utreda vad som blivit fel. 

4.4 Granskning av journaler och annan dokumentation 

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 

Verksamhetsuppföljning har genomförts på kommunens hemtjänstverksamhet och på LOV företaget 

Ugglans hemhjälp. 

Kommunens hemtjänst 

I verksamhetsuppföljningen på kommunens hemtjänst granskades ett urval av journaler och planer. 

Enkäter skickades ut till hemtjänstpersonalen, sjuksköterskorna/distriktsköterskorna och till 

rehabpersonalen. En särskild enkät skickades till områdeschefen för hemtjänsten för mer 

bakgrundsinformation om bl.a. ärenden, anställningar och rutiner. Som komplement till enkäterna och 

dokumentationsgranskningen genomfördes även verksamhetsbesök. 

I verksamhetsuppföljningen framkom det bland annat att hemtjänsten har blivit bättre på att skriva 

genomförandeplaner men att det finns utvecklingspotential i hur de skrivs. Det framkom även att 

dokumentationen inte används som ett stöd i arbetet så som det skulle kunna. Det finns ett behov av att 

få tillgång till mobil dokumentation. Att det inte finns möjlighet till mobil dokumentation gör att det 

också är svårt att använda dokumentationen fullt ut. Till exempel att kunna läsa genomförandeplanen 

inför besöket hos brukaren eller att direkt kunna dokumentera efter eller vid besöket. Mobil 

dokumentation skulle även innebära att natten och larmpersonal enklare skulle få tillgång till 

nödvändig information inför besöket. 

Det framkom vidare att teamarbetet är viktigt men att rutinerna och formerna kring detta behöver 

förbättras för att nå hela verksamheten samt att det fanns behov av att repetera väsentliga rutiner så 

som basala hygienrutiner och avvikelsehanteringen. 

Verksamheten fick en lista på åtgärder som borde vidtas. 

Ugglans hemhjälp 
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I verksamhetsuppföljningen på Ugglans hemhjälp granskades ett urval av journaler och planer. 

Verksamhetens rutiner och dokument granskades. Enkäter skickades ut till personalen. 

I verksamhetsuppföljningen framkom det bland annat att det fanns rutiner som lämnades ut till all 

hemtjänstpersonal men som inte gällde i Gislaved och en del som inte gällde för 

omvårdnadspersonalen. Dessa undantag framkom dock inte i dokumenten och dessa förändringar i 

rutinerna var endast muntliga. Det framkom även oklarheter gällande vidareutbildning/ 

fördjupningsutbildning till personalen och kring vissa delar i IT-säkerheten. 

Verksamhetsuppföljningen visade även att nyckelhanteringen och kontanthanteringen inte var säker 

samt att det fanns brister i följsamheten av vissa rutiner så som basala hygienrutiner. 

Gislaveds kommun har inte kunnat släppa in Ugglans hemhjälp i verksamhetssystemet och rutiner 

mellan kommunen och Ugglans hemhjälp behöver upprättas gällande teamträffar och kommunikation. 

Ugglans hemhjälp fick en lista på åtgärder som de skulle vidta. 

GENOMFÖRANDEPLANER 

Samtliga verksamheter har upprättat rutiner för kontroller av att genomförandeplaner finns och att de 

hålls uppdaterade. 

DOKUMENTATION ENL PATIENTDATALAGEN 

Under 2016 har journalgranskningar skett i hemsjukvården i förhållande till insatser av 

distriktsköterska och granskning av dokumentation kring diagnosen Diabetes. Det framkom en del 

brister bl a att ange vem som är omvårdnadsansvarig, ansvarsfördelning gällande läkemedel, 

samtycke, vårdplaner och skattningar. Detta har kommuniserats och förbättras sucessivt. 

Förhoppningsvis kommer införandet av ICF att förbättra strukturen i dokumentationen och även 

tydliggöra individens delaktighet på ett bättre sätt än idag. 

GRANSKNING GENOM URVALSÄRENDEN 

Varje månad får Sociala utskottet en lista på de beslut som tagits under föregående månad. Utifrån 

denna lista väljer de ut ett antal ärenden för genomgång. Handläggaren/gruppledaren lämnar in 

beslutsunderlaget till utskottet som går igenom ärendet. 

4.5 Tillsyns- och revisionsrapporter 

INSPEKTIONEN FÖR VÅRD OCH OMSORG 

IVO har under 2016 genomfört följande tillsyner inom socialnämnden: 

Furugården 

Tillsyn på Furugården 17 februari 2016. Temat för tillsynen var kvalitet och säkerhet. Detta innebar att 

de granskade bemanningen, personalens kompetens, hur verksamheten tillgodoser säkerheten för de 

placerade barnen och ungdomarna samt hur kvalitetsarbetet bedrivs. 

I tillsynen uppmärksammade IVO nämnden på 

 Skyldigheten att sammanställa och analysera synpunkter, klagomål och lex Sarah – rapporter. 

IVO bedömde att: 

 Bemanningen ger förutsättningar för god kvalitet och säkerhet i verksamheten. 

 Personalen har den utbildning och erfarenhet som krävs för att erbjuda en god och säker 

vistelse i boendet. 

 Verksamheten arbetar för att förebygga och hantera incidenter och allvarliga händelser. 

 Verksamheten har rutiner för att hämta in registerutdrag. 

 Verksamheten stämmer överens med anmälan till IVO. 
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Tillsyn på Slussen, Furugården 5 oktober 2016. Temat för tillsynen var kvalitet och säkerhet. Vid 

denna tillsyn granskade och bedömde IVO lokalerna, bemanningen, personalens kompetens, 

inskrivningsprocessen, hur verksamheten tillgodoser säkerheten för de placerade barnen och 

ungdomarna samt anmälan till IVO. 

Tillsynen visade att: 

 Lokalerna ger förutsättningar för god kvalitet och säkerhet. 

 Bemanningen ger förutsättningar för god kvalitet och säkerhet i verksamheten. 

 Personalen har den utbildning och erfarenhet som krävs för att erbjuda en god och säker 

vistelse på boendet. 

 Inskrivningen utgår från barnets behov. 

 Verksamheten arbetar för att förebygga och hantera incidenter och allvarliga händelser. 

 Verksamheten har rutiner för att hämta in registerutdrag. 

 Verksamheten stämmer överens med anmälan till IVO. 

Ungdomsboendet Mofors 

Tillsyn på ungdomsboendet Mofors 5 oktober 2016. Temat för tillsynen var kvalitet och säkerhet. Vid 

denna tillsyn granskade och bedömde IVO lokalerna, bemanningen, personalens kompetens, 

inskrivningsprocessen, hur verksamheten tillgodoser säkerheten för de placerade barnen och 

ungdomarna samt anmälan till IVO. 

IVO ställde krav på följande åtgärder: 

 Att lokalerna är ändamålsenliga för den verksamhet som bedrivs och utformade med hänsyn 

tagen till den personliga integriteten. 

Grunden till de åtgärder som IVO krävde var att de ansåg att lokalerna inte var utformade med hänsyn 

tagen till den personliga integriteten. I detta innefattades att ungdomarna delade rum och att det var 

mycket begränsade möjligheter till att få ett eget rum. Det fanns även de ungdomar som bodde tre 

personer på rummet. Det bedömdes inte heller finnas utrymme till att gå undan eller möjlighet till 

enskildhet för att göra läxor. 

IVO ville även uppmärksamma socialnämnden på: 

 Vikten av att personalen har den utbildning och erfarenhet som krävs för att erbjuda ungdomar 

ett tryggt och säkert boende. 

IVO bedömde även att: 

 Bemanningen ger förutsättningar för god kvalitet och säkerhet i verksamheten. 

 Verksamheten arbetar för att förebygga och hantera incidenter och allvarliga händelser. 

 Verksamheten har rutiner för att hämta in registerutdrag. 

Nämnden svarade med ett antal åtgärder: 

Samtliga boenden står för en omorganisering och i den kommer rum att frigöras och det kommer 

finnas möjlighet till att bo själva på rummen. Nämnden framhöll även de kompetensinsatser som har 

getts till personalen under hösten och att kompetensutvecklingsplaner kommer att skrivas för samtlig 

personal till hösten 2017 då omorganiseringen är genomförd. 

Myndighetsutövning familjehemsplacerade barn 

Tillsyn av myndighetsutövning avseende familjehemsplacerade barn 26 september 2016. IVO 

genomförde egeninitierade verksamhetstillsyner i utvalda kommuners arbete med 

familjehemsplacerade barn. Granskningen fokucerade på socialnämndens myndighetsutövning ifråga 

om planeringsförutsättningar, egenkontroll, utredningar av barn och familjehem samt genomförande 
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och uppföljning av familjehemsvården. 

IVO ställde följande krav på åtgärder: 

 Att utredningar som gäller barn och unga bedrivs skyndsamt och slutförs inom lagstadgad tid. 

 Att familjehemsutredningar bedrivs enligt gällande bestämmelser. 

 Att samtliga familjehem, även vid placering inom barnets nätverk, erbjuds stöd och utbildning. 

 Att övervägande av vården görs enligt gällande bestämmelser. 

 Att särskild utsedd socialsekreterare utses. 

 Att genomförandeplaner upprättas enligt gällande bestämmelser. 

 Att socialsekreterare uppyller gällande kompetenskrav. 

 Att nämnden utövar egenkntroll av verksamheten enligt gällade bestämmelser. 

Förvaltningen har tagit fram en åtgärdsplan för att tillgodose IVOs krav. Åtgärdsplanen ska beslutas 

av socialnämnden i februari. Åtgärdsplanen innefattar bland annat, utökande av personalstyrkan på 

ensamkommande barn, myndighet, samt upprättande och förtydlingande av rutiner. 

4.6 Ej verkställda beslut 

  

EJ VERKSTÄLLDA BESLUT 

Kommunen är skyldig att till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) redovisa alla gynnande beslut 

enligt SoL och LSS som inte verkställts inom tre månader. Nedan redovisas alla inrapporterade 

ärenden. Första tabellen åskådliggör beslut som under 2016 inte har verkställts inom tre månader från 

beslutet. Andra tabellen visar de ärenden som inte har verkställts efter ytterligare tre månader osv. 

under 2016, här redovisas antal inrapporteringar samt antalet beslut (dvs. ett beslut kan ha rapporterats 

in flertalet gånger). Den tredje tabellen åskådliggör ärenden som har återrapporterats, dvs. ärenden 

som har rapporterats in för avslut eller verkställighet under 2016. 

  

Beslut som inte verkställts inom 3 månader efter gynnande beslutNya 

Lagstiftning Insats Antal 2014 Antal 2015 Antal 2016 

SoL Avlösning i hemmet 4  1**/2 

 Dagverksamhet 2 1* 1* 

 Permanentbostad 6 7* 8* 

 Hemtjänst  1*  

 Kontaktperson   1* 

 Ekonomiskt bistånd   1 

LSS Bostad för vuxna 2 1* 2 

 Kontaktperson 1 2  

 Daglig verksamhet 0 1*  

*Insats har erbjudits men den enskilde har valt att vänta med verkställande av insats eller tackat nej till 

erbjudande (t.ex. önskar särskilt boende på specifik ort). 

**Enskild avböjt av annat skäl (t.ex. ej behov just nu) eller enskild ej fullföljt processen. 

Beslut som inte verkställts inom 3 månader efter gynnande beslut ÅterkommandeAntalet rapporteringar/antalet 

beslut 

Lagstiftning Insats Antal 2014 Antal 2015 Antal/beslut 2016 

SoL Avlösning i hemmet   1/1 
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Beslut som inte verkställts inom 3 månader efter gynnande beslut ÅterkommandeAntalet rapporteringar/antalet 

beslut 

 Dagverksamhet  2/1*  

 Permanentbostad  8/7* 3/3* 

 Hemtjänst    

LSS Bostad för vuxna  2/1* 3/1 

 Kontaktperson  1/1*  

 Daglig verksamhet  2/1*  

*Insats har erbjudits men den enskilde har valt att vänta med verkställande av insats eller tackat nej till 

erbjudande (t.ex. önskar särskilt boende på specifik ort). 

 

 

  

Beslut som inte verkställts inom 3 månader efter gynnande beslut Återrapportering, rapportering om 

avslut/verkställande av insats 

Lagstiftning Insats Antal 2014 Antal 2015 Antal 2016 

SoL Avlösning i hemmet   2 

 Dagverksamhet  1  

 Permanentbostad  13 7 

 Hemtjänst  1  

 Avlösning i hemmet  1  

LSS Bostad för vuxna  1  

 Kontaktperson  3  

 Daglig verksamhet  1  

Antalet återrapporterade beslut stämmer inte helt överens med antalet faktiska beslut som har 

verkställts eller avslutats efter att inte ha verkställts inom tre månader. De har antingen missats att 

åtrerapporteras till IVO eller inte rapporterats till huvudregistratorn för kvartalsrapporten. Rutinerna 

för rapportering av ej verkställda beslut har nu förtydligats för att säkerställa hela processen. 

 

 

 

 

5 Rapporteringsskyldighet 

5.1 Avvikelsehantering 

AVVIKELSER 2016 

     2016 2015 

Avvikelsetyp     

bemötande   9 13 

      

brister i      

informationsöverföringen  38 39 
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     2016 2015 

      

dokumentation   24 23 

      

fallrapport   1836 1641 

      

larm/      

sökarsystem   76 98 

      

läkemedel   1038 834 

      

medicinskteknisk     

utrustning   24 34 

      

omvårdnads-     

händelse    152 119 

      

rehabilitering   22 5 

      

övrigt      

      

antal avvikelser:   3219 2806 

      

Ovan redovisas avvikelser från 2016 i jämförelse med 2015 

Det är som tidigare år fall och läkemedel som ligger i topp 

I sammanställningen av avvikelser ses en ökning när det gäller fall, läkemedel, omvårdnadshändelse, 

rehabilitering från 2015. Trots detta finns troligen också ett  mörkertal av avvikelser som inte 

dokumenteras. 

När det gäller avvikelsernas art så ser det likadant ut i landet enligt rapporten” Lägesrapport om 

avvikelser som kom under 2016,” här har socialstyrelsen via enkät frågat om avvikelser och 

hanteringen som visade att de flesta kommunerna svarat att det är fallskador och läkemedelsrelaterade 

skador som ligger i topp när det gäller avvikelser. 

Vissa av verksamheterna har hittat ett bra arbetssätt och arbetar med avvikelserna vid teamträffar och 

tar med åtgärder när man upprättar genomförandeplan. Det är mycket viktigt att arbeta förebyggande 

för att kunna minska att avvikelser inträffar, speciellt fall. När det gäller läkemedelsavvikelser har vi 

nått ett läge där det måste till mobila signeringssystem som hjälper personalen att komma ihåg 

läkemedelstider. Utan detta stöd kommer vi inte att kunna minska avvikelserna utan de kommer att 

öka och utgör en patientsäkerhetsrisk. Även den manuella hanteringen av läkemedel utgör en ökad risk 

för avvikelser. Apo.dos har ökat i samband med läkemedelsprojektet men det är fotfarande många 

dosetter som delas för hand och kräver mycket administration. 

Under året har vi arbetat med avvikelsehanteringen för att få en tydlighet i ansvarsfördelning och 

flödet. Vi har gjort om processen så att chefen för enheten/området kommer in tidigare i flödet för att 

kunna ha övergripande kontroll på vad som händer och snabbt kunna vidta åtgärder om det är 

avvikelser av allvarligare art. Det krävs mer utbildning kring avvikelseprocessen och hanteringen av 
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avvikelser för alla, även chefer om arbetet ska motsvara det som beskrivs i ledningssystemet. Vi 

kommer också att ta fram metodstöd digitalt för att underlätta registreringar av avvikelser. 

Avvikelser i samverkan 

Det har skickats in 23 st avvikelser gällande samverkan från kommunen till Regionen/Vårdcentral och 

2 st har kommunen fått från Regionen. Dessa avvikelser har handlat om information  7st , 1 om rehab 

och 7 om avvikelser mellan handläggare och annan vårdgivare. De två avvikelser som kommit från 

annan huvudman har handlat om brister i information, läkemedel, oklara läkemedelslistor. 

 

 

  

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 

Inom IFO finns inget digitalt system där avvikelser hanteras (exklusive inom enheten Psykisk ohälsa 

vilka använder Magna Cura). Avvikelser ska skrivas manuellt på avvikelseblankett och tas upp på 

APT. Arbetet med avvikelser är inte fullt ut implementerat på IFO varav det finns ett mörkertal i 

antalet avvikelser. Enheterna på IFO (exklusive enheten för psykisk ohälsa som redovisas tillsammans 

med ovandstående avvikelser registrerade i Magna Cura) har sammanlagt två registrerade avvikelser 

under 2016, en medicinavviklse och en avvikelse som ledde till en Lex Sarah utredning gällande 

självskadebeteende. 

Under 2016 kommer det ske en fortsatt sattsning för att ytterligare informera chefer och medarbetare 

inom IFO gällande avvikelsehantering och lex Sarah. 

5.2 Lex Sara och Lex Maria 

LEX SARAH 

13 ärenden har under 2016 utretts enligt Lex Sarah. Ett av ärendena anmäldes till IVO som ett 

allvarligt missförhållande. Antalet händelser som utretts som Lex Sarah var under 2016 elva fler än år 

2015. Anledningen till att det är en så pass stor ökning bedöms vara att det har skett en större satsning 

på att utbilda och informera personal och chefer i skyldigheterna att rapportera missförhållanden. 

Utifrån en synpunkt från en anhörig har ett ärende utretts enligt Lex Sarah. Beslut har ännu inte tagits i 

ärendet huruvida det är ett allvarligt missförhållande eller inte. Synpunkten från den anhörige gällde en 

frågeställning om vilket stöd den närstående hade fått och vad som hade gjorts för att den närstående 

skulle ta emot hjälp. Detta har utretts. I utredningen framkom att flera enheter inom socialtjänsten hade 

försökt att motivera den närstående till att ta emot stöd. I utredningen framkom även behov av 

förbättringsåtgärder gällande vissa processer. 

LEX MARIA/VÅRDSKADA 

Ingen Lex Maria har rapporterats under 2016. 

TILLBUD MED MEDICINTECKNINSKA PRODUKTER 

Inga tillbud med medicinteckninska produkter har rapporterats under 2016. 

6 Hantering av klagomål och synpunkter 

Under 2016 har inga klagomålsärenden inkommit från IVO till förvaltningen. 

Inga ärenden har inkommit från patientnämnden under 2016. 

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 
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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. 

Under 2016 har 53 synpunkter och klagomål registrerats i systemet (tyck till), detta är en minskning 

jämfört med förra året då det inkom 58 synpunkter och klagomål. 

Kategorierna i redovisningen har förändrats något 2016 jämfört med tidigare år varför det är svårt att 

jämföra vissa siffror. Det som kan belysas är att antalet klagomål och synpunkter gällande bemötande 

har minskat från 27 st. 2015 till 11 st. 2016. 

Tabellen nedan visar antalet inkomna klagomål/synpunkter fördelat på kategorier och områden. 

  Vård och omsorg 
Funktionshinder 

och stöd 
IFO 

Förvaltnings-

övergripande 

Klagomål 7   1 

Klagomål/synpunkt 7  2 2 

Klagomål/bemötande 2 1   

Klagomål/genomförande 4   1 

Klagomål/ mat 2    

Klagomål/övrigt 10 1 1  

Synpunkt  1  2 

Synpunkt/beslut 1    

Synpunkt/genomförande 4 1  1 

Synpunkt/övrigt 1    

Beröm 1    

Totalt antal ärenden: 53 

Klagomål: 42 

Synpunkt: 10 

Beröm: 1 

 

 

 

  

 

 

  

7 Samverkan för att säkra kvaliteten 

7.1 Intern och extern samverkan 

Process Samverkan 

Förhandsbedömning  

Utredning  

Verkställande  

Förhandsbedömning  
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7.2 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- och omsorgsplaneringar deltar den enskilde i hög utsträckning och har då möjlighet att 

påverka utformningen av insatserna, delaktigheten dokumenteras. 

Det anordnas även olika former av träffar där vårdtagare och närstående bjuds in och om den enskilde 

eller närstående har synpunkter eller klagomål finns det möjlighet för områdeschefen att bjuda in till 

ett möte för att diskutera hur situationen kan lösas. 

  

IFO och Funktionshinder och Stöd 

Inom de olika områdena inom IFO och Funktionshinder och Stöd används vård- och 

genomförandeplan vid insatser, uppstartssamtal i början av ett nytt ärende och behandlingskonferenser 

vid placeringar på behandlingshem och HVB. 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. Genomförandeplanen är ett bra verktyg för den enskilde att påverka sin 

vård. 

Gruppbostäderna och daglig verksamhet inom Funktionshinder och stöd har brukarmöten där brukarna 

får komma med önskemål om aktiviteter och matsedel. På korttids har man föräldraträffar. 

På trapphusboendet Henjahemmet genomförs varje morgon en samlig med samtliga boenden. Syftet är 

att gå igenom dagen och se om det finns särskilda behov bland de boenden. 1 g/vecka har de husmöten 

med de boende som då har möjlighet att lägga fram synpunkter på förändringar och möjlighet att 

påverka innehållet och aktiviteter. 

Inom AMOs verksamheter sker återkommande möte med remittenterna både med och utan den 

enskilde. Det sker även intern samverkan och planering runt AMOs deltagare där även den enskilde är 

med. 

8 Riskanalys och händelseanalys 

RISK OCH HÄNDELSEANALYS 

Riskanalyser med kommunövergripande perspektiv har genomförts i samband med sommarsituationen 

när sjuksköterskebemanningen var reducerad och inför införandet av Cosmic Link. 

Händelseanalyser genomförs vid avvikelser och klagomål som är allvarliga  för att utreda orsakerna 

till händelsen och som underlag vid anmäla så som Lex Maria 
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9 Övrigt förbättringsarbete 

  

VÅRDPLANERINGSTEAM/ TRYGG HEMGÅNG 

Samverkansprojekt mellan kommunerna i länet och regionen. 

Bakgrunden till detta 

 SOU 2015:20 Trygg och effektiv utskrivning från slutenvård 

 Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ersätter 

Betalningsansvarslagen (BAL) 

 Fokus på öppenvårdens roll i vårdplaneringsprocessen 

 Kvarstående utmaningar i samverkan efter kommunalinsering av hemsjukvården 

 Befintliga behov av översyn och revidering av styrande dokument 

 Pågående utvecklings- och förbättringsprojekt i verksamheterna, t ex Tillsammans för bästa 

möjliga hälsa och jämlik vård inom Region Jönköpings län. 

Effektmål 

 Individen känner sig trygg i hemmet och onödig sjukhusvistelse undviks. Viktigt att vara 

överens om vad som är "onödig". 

 Inidividen känner sig delaktig i in- och utskrivningsprocessen. Individfokus ska vara tydligt 

och genomsyra hela verksamheten. 

 Individen erbjuds god och säker vård på lika villkor i hela länet. Oavsett vad du är, Eksjö eller 

Värnamo, ska processen vara lika. 

Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) uttrycker tydliga krav på samverkan 

mellan huvudmännen. Socialstyrelsen har utfärdat föreskifter och allmänna råd för 

informationsöverföring och samordnad vårdplanering mellan kommuner och landsting. På regional 

nivå finns en upprättad rutin för hur denna samverkan och informationsöverföring ska ske mellan 

kommunerna inom GGVV och regionen i Jönköpings län när det gäller utskrivningsklara patienter. 

Inom arbetet med "Mest sjuka äldre" har man inom GGVV tagit fram en handlingsplan där kommuner 

bland annat ska starta upp verksamhet med trygg hemgång. Erfarenheter från andra kommuner i landet 

visar på ett snabbare tillfrisknande med denna typ av arbetssätt. Genom detta arbetssätt kan en mer 

korrekt insatsnivå uppnås då teamet utreder individens behov i dennes hemmiljö under en kort, 

begränsad period. 

FÖRFLYTTNINGSUTBILDNING 

Arbetsterapeuter och sjukgymnaster, genomför introduktionsutbildning och regelbunden utbildning för 

personal i lyftteknik, förflyttningsteknik och användande av förflyttningshjälpmedel. Personalen ska 

gå denna utbildning vart 4:år. Rätt hjälpmedel som används på rätt sätt är viktigt för säkerheten både 

för den enskilde och för personalen. Detta arbete förebygger allvarliga fallskador som förekommer när 

förflyttningar inte utförs på rätt sätt. 

MEDICINTEKNISKA PRODUKTER 

Kommunens hjälpmedelstekniker för register över de medicintekniska produkter som finns i 

verksamheten och utför regelbundna kontroller och service. Inköp av nya produkter sker efterhand när 

tekniker bedömt att produkter är så slitna att de ska tas ur bruk. Kontakt med Hjälpmedelscentralen 

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

VÅRDHYGIEN 

Punktprevalensmätning 



Socialnämnden, Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 38(45) 

 

Punktprevalensmätning  

Basalhygien o 

Klädregler 

2015 % 2016 % 

Totalt antal granskade 130  224  

Fria från ringar , 

smycken arm 

122 93 212 94 

Engångsförk i vårdnära 

situation 

106 81 198 88 

Desinfektion innan 

vårdmoment 

70 53 112 50 

Samtliga steg  

baslahygienrutiner o 

klädregler 

64 49 79 35 

  

En punktprevalensmätning har skett under hösten 2016. Med mätningar på 7 särskilda boende och 2 

gruppbostäder i funktionshinderomsorgen samt hemvården på 5 områden. 

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

att all personal känner till och tillämpar detta för att minska risken för smittspridning. Varje år sedan 

2010 har kommunens särskilda boenden deltagit i en nationell punktprevalensmätning (PPM-BHK) av 

följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler som genomförs en gång årligen. Det är en kollegial 

granskning av följsamheten till basala hygienrutiner som sker i verksamheten. 

Inom kommunal vård och omsorg vårdas de som är mest sköra på grund av ålder och sjukdom. Många 

av vårdtagarna har vårdats inom specialistvården, genomgått kirurgiska ingrepp, fått flera kurer med 

antibiotika och har ett nedsatt immunförsvar. Dessa vårdtagare är de som är allra mest utsatta och 

mottagliga för smittor och framför allt multiresistenta bakterier. Vi vårdar idag individer som har 

infektioner eller riskfaktorer för infektioner. 

Det ställer höga krav på följsamhet till basala hygienrutiner som är grundläggande för att personalen 

inte ska sprida smittor i vårdarbetet. Detta har även uppmärksammats från socialstyrelsen som har 

tagit fram en ny föreskrift om basala hygienrutiner som gäller både inom hälso- och sjukvård, 

socialtjänst och LSS (SOSFS 2015:10). Föreskriften gäller från 1 januari 2016. 

Resultat 

Mätningar har visat en något sjunkande förljsamhet under några år och så även i år men med mindre 

nedgång. Det visar på att vissa delar har vi förbättrat något men totalt i alla steg så har vi tappat något 
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från förra mätningen. 

Arbete under året har genomförts för att bryta trenden 

En god samverkan finns i länet med enheten för Vårdhygien/ smittskydd i Regionen och ett hygienråd 

har bildats för att jobba med olika frågor tillsammans över kommungränserna. Rådet består av MAS:ar 

och hygiensköterska. 

Det har arrangerats 10 utbildningstillfällen med hygiensköterska från enheten Vårdhygien/ smittskydd 

gällande hur man arbetar efter baslahygienrutiner, klädregler och hur smittspridning sker. 

Hygienronder har genomförts vid 6 särskilda boenden, 2 gruppbostäder samt korrtidsenhet och arbetet 

fortsätter under 2017. Både MAS, chef och omvårdnadspersonal har deltagit i ronderna där vi tittat på 

lokaler och rutiner för tvätt, städ, förråd samt det dagliga vårdnära arbetet. 

Investering har gjorts under året för att säkerställa rent gods som innebär att det finns 

diskdesinfektorer på alla enheter där utrustning kan köras och man undviker på så vis kemisk 

desinfektion som inte är gynnsam för varken utrustning eller miljön. 

Nya rutiner kommer att sättas när alla hygienronder är utförda som ett resultat av det som 

framkommer vid ronderna på enheterna. 

Varje enhet får ett protokoll som de sedan kan använda när de jobbar med förbättringar i 

verksamheten. 

Det krävs ett ständigt arbete med att hålla hygienrutiner aktuella i verksamheten. Arbetet är viktigt i 

förhållande till vårdtagarnas nedsatta motståndskraft och att vi också vill minska behovet av att 

använda antibiotika. En ökad förekomst av multiresistenta bakterier innebär också att arbete med 

vårdhygien är centralt för att minska smittspridning av dessa mer motståndskraftiga bakterier. 

  

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 försenats och fortsätter även 2017. 

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, detta 

kommer att slutföras under 2017. 

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 detta varit igång, men tillgång till både tekniska 

lösningar,  funktion mot programvara och resurser har inte  räckt och arbetet har fördröjts. Under 2016 

har tester genomförts och arbetet fortgår. Mobiliteten är igång i begränsad skala. Detta är ett område 

som behöver prioriteras för att personalen ska kunna arbeta flexibelt och ha tillgång till den 

information de behöver i vårdrelationen. 

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

NPÖ, Svevac och mobilitet sker med SITHS-kort. Det planeras fortsatt arbete för att  införa 

inloggning med SITHS-kort även till verksamhetssystemet Magna Cura under 2017. 

Digitalisering av trygghetslarmen har slutförts under 2016. Larmgruppen bestående av två 

undersköterskor forsätter sitt arbete med att instalera och följa upp trygghetslarmen. De kommer också 

att sköta instalation av GPS-larm när dessa förskrivs. 

Resultat 

Utvecklingen av IT-lösningar som ska underlätta arbetet i verksamheten går trögt. Det handlar om 

flera faktorer som ligger både på nationell, regional och lokal nivå  t ex tekniska lösningar som 

fördröjs, otillräcklig tekniktstöd och outvecklad infrastruktur. Ytterst handlar det om samarbete, 

tillgång till kompetens och resurser i alla led. Verksamheten är komplex och utvecklingen går snabbt 

och detta kräver nya arbetssätt som möjliggörs om IT-lösningar finns på plats. 

  

LÄKEMEDELSHANTERING 

Under 2015 -2016 har kommunen deltagit i ett länsgemensamt projekt "Optimerad 

Läkemedelshantering i Ordinärt och Särskilt Boende” tillsammans med regionen och samtliga 

kommuner som påbörjades april 2015 och avslutades i april 2016. 

Bakgrunden till projektet är att personal inom både kommunernas hemsjukvård och inom 

primärvården identifierat patientsäkerhetsrisker och ineffektiva arbetssätt i samband med 

läkemedelshantering för vårdtagare i ordinärt och särskilt boende. Projektet har arbetat för att optimera 

arbetsätt vid läkemedelshantering och bidra till en mer personstyrd läkemedelsbehandling. 

Mål med projektet har varit flera 

 Rätt patienter har Apo-Dos (enligt kriterier) 

 Läkemedelshanteringsgenomgång Verktyg för säker, rationell och effektiv 

läkemedelshantering för patienter i ordinärt och särskilt boende 

 Effektiv samverkan & kommunikation mellan kommunens hemsjukvård, 

primärvård/slutenvård, klinisk farmaci och lokala apotek 

 Säker och optimerad läkemedelsbehandling för patienter med 10 läkemedel - minskad 

polyfarmaci 

 Läkemedelsgenomgång Säker och optimerad läkemedelsbehandling inklusive uppföljning 

av läkemedelseffekter 

Aktiviteter som apotekare har genomfört är läkemedelsgenomgångar tillsammans med läkare och 

sjuksköterskor/distriktssköterskor (bl a för nyinflyttade på SÄBO) 

 Apo-dos insättning har initierats och genomförts med hjälp av apotekare 

 Fortbildningsaktiviteter för kommunens sjuksköterskor och vårdcentral läkare 

 Genomlysning har skett av hela kedjan med hantering av läkemedel 

 Samverkan har skett med de olika apoteken 

 Informationsportal för läkemedelshantering, rutiner blanketter m m som har tagits fram 

Resultat  

Antalet Apo-dos insättningar har ökat i samband med projektet för att sedan plana ut när 

projektet avslutades  
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Insättning av APO-dos på vårdcentral nivå (samtliga Apo-dos även ej kommunal hälso osjukvård) 

  

 

APO-dos insättning i länet samtliga Apo-dos 
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Apo-insättning för Gislaveds kommun totalt (även vårdtagare som är knutna till vårdcentral eller 

annan enhet som har Apo-dos). 

  

I tabellen ovan  ser man hur APO-dos minskningen har skett i länet för att lyfta under projekttiden och 

sedan plana ut. 

Inom den kommunala hälso- och sjukvården delas idag läkemedel i dosetter som innebär både en 

manuell hantering av läkemedel och mer administrativt arbete. Det finns ökade patientsäkerhetsrisker 

vid t ex uppdelning av läkemedel, i samband med förvaring och överlämnandet av läkemedel. Följden 

blir att mindre tid används till ett mer analytiskt arbetssätt kring läkemedelsintagen. Den kommunala 

hälso- och sjukvårdens åtagande när det gäller just hantering och stöd av läkemedlshantering står idag 

för ca 3/4 av de insatser som ges. Detta kommer att öka och det kräver en säkrare och en mer rationell 

hantering om det ska fungera. Därför behöver verksamheten ha Apo-dos delade läkemedel. För 

vårdtagarna blir hanteringen säkrare och det finns idag läkemedelautomater som är anpassade till Apo-

dos som skulle kunna användas för dem som behöver stöd med en mer självständig 

läkemedelshantering. 

Resultat 

I Läkemedelsprojektets slutrapport sammanfattas projektet. I projektet arbetade 7 apotekare under ett 

år med att utveckla en mer effektiv och säker läkemedelshantering för patienter med kommunal 

hemsjukvård. Även om mycket tid lades på vissa specifika områden (som t ex anslutning av patienter 

till Apodos) så strävade projektet efter att titta på hela läkemedelshanteringsprocessen och att alltid ha 

patientens behov i fokus.
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Figur 1. Läkemedelshanteringsprocessen 

En slutsats av projektet är att trots en stor och lyckad arbetsinsats av apotekarna i projektet, som lett 

till utarbetning av nya/förbättrade rutiner, ökad samverkan mellan berörda aktörer, kompetensökning 

m.m. så finns det också mycket kvar att arbeta vidare med. Några av de områden som lyfts fram som 

viktiga att fortsätta utveckla är: 

 Helhetssyn på läkemedelsprocessen över huvudmannagränserna – gemensam målbild 

 Förbättrad samverkan mellan primärvård och kommuner 

 Utveckla avtal och mötesforum mellan vårdcentral och hemsjukvård 

 System för strukturerad uppföljning av läkemedelsbehandling 

 Kommunikation mellan vårdcentral och hemsjukvård gällande diagnoser, behandlingsmål och 

plan för uppföljning 

 Fortsatt optimering av användningen av maskinellt dosdispenserade läkemedel 

 Utbildningsaktiviteter, systemsupport, utveckling av integration mellan journalsystem och 

ordinationssystem för maskinellt dosdispenser av Apo-dos börjar komma tillbaka. 

Ovanstående ger en tydlig bild av att Apotekaren har en roll i vården på ett annat sätt än tidigare. 

Apotekare behövs för att informera vårdtagare men också för att arbeta med ovanstående punkter och 

stödja personalen i läkemedelsfrågor. Kommunen behöver också Apotekar kompetens för kontroll av 

läkemedelsförråd och en samverkan mellan vårdcentraler och kommuner om Apotekartjänster skulle 

ge stora vinster för både vårdtagare och personal och för samhället. 

Det finns nu nya framarbetade rutiner för läkemedelshanteringen och läkemedelsgenomgångar men 

det tar tid att implementera dem. APO-dos har ökat även om det finns en ytterligare 

förbättringspotential här. Rutiner har gåtts igenom och samverkan mellan Apoteken förbättras. Så vi 

ser flera positiva effekter av projektet och det hade gett ännu mer om det fått fortsätta ytterligare något 

år. 

Uppföljning har skett via enkät till sjuksköterskorna angående läkemedelsgenomgångar. Svar har 

inkommit från 5 särskilda boenden där läkemedelsgenomgångar under 2016 i stort sett har skett för 

alla vårdtagare, från 4 enheter har inget svar inkommit. Hur genomgångarna genomförs varierar. När 
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det gäller hemsjukvården sker läkemedelsgenomgång på vårdcentral och distriktsköterskan får endast i 

fåtal fall information om detta. 

BESLUTSSTÖD 

I ett gemensamt arbete mellan kommuner i länet och regionen har ett beslutsstöd införts som ska 

underlätta bedömningar av vårdnivå för vårdtagare. Beslutsstödet använder SBAR som 

kommunikationsstruktur. Det har medfört att inköp av flera saturationsmätare har krävts för att kunna 

rapportera efterfrågade parametrar. Införandet har följts upp och stödet används av alla sjuksköterskor, 

det ger ett stöd i bedömningen men det kräver ändå att sjuksköterskan gör en klinisk bedömning. Det 

som uttryckts som positivt är det har underlättat överrapportering till ambulans och annan vårdgivare. 

Utbildning i instrumentet krävs vid introduktion av nyanställda. 

RAPPORTERINGSSTÖD 

Har också tagits fram i samverkan mellan kommunerna och regionen som ska användas av 

omvårdnadspersonal för att de ska kunna samla ihop den information som behövs för att ta ställning 

till åtgärder vid olika symtom hos vårdtagare. För att kunna handlägga dem rätt. 

INTRODUKTIONSPROGRAM 

Ett introduktionsprogram för sommarvikarier används och samtlig sommarpersonal fick genomgång 

av omvårdnad, lyft- och förflyttningsmetodik, brandutbildning och information om avvikelser, 

anmälningsplikt, sekretess och dokumentation. Syftet är att kvalitetsäkra att alla sommarvikarier får 

samma utbildning. Underlag för att genomföra introduktionsutbildning för all nyanställd personal är 

under framtagande. Detta för att säkerställa att samtlig personal har samma kunskapsgrund. 

SOCIAL DOKUMENTATION 

Utvecklingsledarna har genomfört utbildningar i social dokumentation för personal från samtliga 

programområden och personalen har även haft möjlighet att få individuell handledning gällande att 

skriva genomförandeplaner. 

KVALITETSFABRIKEN 

Kvalitetsfabriken är en del av Socialförvaltningens ledningssystem. På Kvalitetsfabriken finns  bland 

annat socialförvaltningens styrande dokument, rutiner, lathundar och checklistor samlade. Syftet med 

Kvalitetsfabriken är att socialförvaltningens personal enkelt ska ha tillgång till uppdaterade och 

gällande rutiner m m. 

Kvalitetsfabriken är ett långsiktigt arbete och det förutsätter kontinuerligt underhåll och utveckling. 

SOMMARLIV 

Socialförvaltningen har deltagit i planeringarna för "Sommarliv". Sommarliv var kommunens satsning 

på sommarlovsaktiviteter för barn och unga i åldrarna 6-15 år. Samtliga aktiviteter var kostnadsfria 

och skulle verka för att främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social 

bagrund. 

UTBILDNINGSATTSNINGAR 

IFO 

Samtliga enheter inom IFO (individ och familjeomsorgen) har haft utbildningssatsningar för sin 

personal. Personalen har fått utbildning i olika metoder som används i verksamheterna t.ex. SE 

(Supplorted Emploiment), TMO (Trauma Medveten Omsorg), ASI (bedömnings- och 

uppföljningsmetod i missbruk- och beroendevård). Personalen har även fått utbildning för att öka 

kunskaperna gällande deras målgrupp t.ex. Psyk e-bas, Hitta rätt, Missbruk bland nyanlända och våld i 

nära relationer. Satsningar har även gjorts gällande samtalsmetodik med utbildning i MI och Det 

individuella samtalet. 
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Funktionshinder och stöd 

Samtliga enheter inom Funktionshinder och stöd har haft utbildningssatsningar för sin personal. 

Personalen har fått utbildning i Tydliggörande pedagogik samt Sexualitet, funktionsnedsättningar och 

professionellt bemötande. Samtlig personal har även fått möjlighet att gå på en föreläsning av Bo 

Heliskov samt att delta på socialförvaltningens utbildnings- och inspirationsdagar Koll på läget. 

Biståndshandläggarna som handlägger LSS ärenden har fått gå på en föreläsning om uppdateringar 

inom LSS och de personliga assistenterna har gått en utbildning i rollen som Personlig assistent. 

Sjuksköterskor/Distriktssköterskor 

Kontinuerlig utbildning sker som grund till förskrivarkompetens t ex innon områden som inkontinens, 

munhälsovårdsintyg och behandlande madrasser. Övriga utbildningar där sjuksköterskor deltagit är; 

Utbildning i Demens och palliativ vård, smärta. För övrigt deltog man vid föreläsningar under "Koll 

på läget dagarna" 

Rehab personal 

Har deltagit i utbildningar i bl a förskrivning av hjälpmedel via Hjälpmedelscentralen och andra 

yrkesspecifika utbildningar. De har även fått utbildningar tillsammans med regionen rörande 

habilitering och några har också deltagit i utbildningsdagar i demens. 

KOLL PÅ LÄGET 

I september anordnade Vård och omsorg och Funktionshinder och stöd tre utbildnings- och 

inspirationsdagar för samtlig personal inom programområderna. Nära 600 anställda deltog på 

föreläsningarna. Det är andra gången som Koll på läget anordnas, föra gången var 2014. Under Koll på 

läget syftade föreläsningarna till att ge inspiration och nya infallsvinklar till personalen. Detta år 

handlade föreläsningarna om allt ifrån våld i nära relationer, normer och jämställdhet och HBTQ till 

palliativ vård och psykisk ohälsa. 

I Koll på läget dagarna ingick även en mässa som pågick under de tre dagarna. Mässan var riktad till 

både de anställda och allmänheten. Ett tjugotal utställare visade upp sina produkter och tjänster inom 

hjälpmedel och stöd. Bland utställarna kan nämnas Bestic, Strandudden, biblioteket och 

träffpunkterna. 

  


