
 

Kvalitets- och 
patientsäkerhetsberättelse 

Socialnämnden 
  



Socialnämnden, Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2(39) 

Innehållsförteckning 

1 Sammanfattning ................................................................................. 3 

2 Mål och strategier ............................................................................... 4 

3 Organisatoriskt ansvar för kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet ..... 6 

4 Uppföljning genom egenkontroll ....................................................... 8 

4.1 Målgruppsundersökningar ........................................................................ 8 

4.2 Kvalitetsregister ...................................................................................... 21 

4.3 Öppna jämförelser .................................................................................. 27 

4.4 Granskning av journaler och annan dokumentation ............................... 28 

4.5 Tillsyns- och revisionsrapporter ............................................................. 28 

4.6 Ej verkställda beslut ............................................................................... 29 

5 Rapporteringsskyldighet .................................................................. 31 

5.1 Avvikelsehantering ................................................................................. 31 

5.2 Lex Sara och Lex Maria ......................................................................... 34 

6 Hantering av klagomål och synpunkter ........................................... 34 

7 Samverkan för att säkra kvaliteten ................................................... 35 

7.1 Intern och extern samverkan .................................................................. 35 

7.2 Samverkan med den enskilde och närstående ........................................ 35 

8 Riskanalys och händelseanalys ........................................................ 36 

9 Övrigt förbättringsarbete .................................................................. 37 

 

  



Socialnämnden, Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 3(39) 

1 Sammanfattning 

Under 2017 har arbetet med att implementera den nya kommunövergripande modellen för ledning och 

styrning pågått inom socialförvaltningen. Samtidigt har förvaltningens arbete med kvalitets- och 

patientsäkerhet fortlöpt likt tidigare år. 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 målgruppsundersökningar genomförts. Nattfastanmätning, 

hygienmätning och efterlevandeenkäter har sammanställts och jämförs över tid för att fånga trender i 

kvaliten. Det rör sig om mindre trendförskjutningar, resultaten bildar underlag för kommande arbete 

under 2018 och framåt. Vidare har ett antal brukarundersökningar genomförts. Bland annat inom 

personlig assistans, försörjningsstöd, ensamkommande barn och vuxna insatser. 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. Samtliga brukarundersökningar visar även på 

förbättringsområden för verksamheterna. Även resultat från kvalitetsregister Senior alert, BPSD 

(Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens) och Palliativ registret 

redovisas och följs över tid. 

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 2018. Digital signering av delegerade insatser har påbörjats 

under slutet av 2017 och visade omedelbart effekt genom minskade läkemedelsavvikelser men det har 

inte gett genomslag i 2017 års avvikelsesammanställning. 

Antalet Lex Sarah-utredningar har minskat i förhållande till 2016 men ligger ändå avsevärt högre än 

2015. Ingen Lex Sarah-anmälan till IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg) under 2017. Det finns 

en större medvetenhet om skyldigheten att rapportera missförhållanden men fortfarande finns ett 

uppskattat mörkertal i förvaltningen, sannolikt orsakat av underrapportering. Under 2017 har 

förvaltningen fått beslut på en Lex Maria. Inget tillbud med medicintekniska produkter har 

rapporterats. 

  

Måluppfyllnad för 2017 

Nedan följer en sammanfattning av måluppfyllande för de mål och strategier som sattes för 2017. 

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

hygienrutinerna har minskat något. Under året har åtgärder vidtagits för att förbättra följsamheten och 

kunskaperna hos personalen. Detta arbete ska fortsätta under 2018. 

Mätningar har visat att nattfastan har ökat totalt sett på kommunens boenden från 10,76 timmar i 

meddeltal 2016 till 11,44 timmar i medeltal 2017. Sex enheter har en ökad nattfasta, två ligger över 13 

timmar. Två enheter har minskat sin nattfasta och en enhet har samma resultat som förra året. 

Dokumentation enligt ICF (Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa) har införts 

och utbildning genomförts och gått i skarpt läge inom HSL-organisationen (HSL: hälso- och 

sjukvårdslagen). Däremot har förvaltningen valt att avvakta genomförande i övrig vård och omsorg. 

Utbildningar har getts till personalen i social dokumentation. 

Arbetet med mobil dokumentation har fortsatt under 2017. Inom samtliga programområden har det 

skett utbildningssatsningar för personalen. Digital signering av läkemedelsöverlämning och delegerade 

uppgifter har införts på i sortsett alla särskilda boenden  och arbetet fortsätter med att införa det inom 

funktionshinder omsorgen och hemtjänst/hemsjukvård under 2018. 

I januari 2018 trädde lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i kraft. 
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Förvaltningen har förberett detta under 2017 genom att etablera ett trygg hemgångsteam och ett 

vårdkoordineringsteam. Syftet är att snabbare och bättre kunna möta upp den enskildes behov av 

insatser i hemmet efter sjukhusvistelse och att koordinera vården så behoven tillgodoses för den 

enskilde och att resurserna används effektivt. 

Utbildningsaktiviteter har genomförts inom olika områden och teamarbete etableras men deltagandet i 

dessa för legitimerad personal har begränsats på grund av att det ständigt fattas personal. I allt kvalitet- 

och patientsäkerhetsarbete är tillgången till personal med kompetens avgörande för att driva arbetet i 

verksamheten. De svårigheter som nu finns att rekrytera främst legitimerad personal som 

distriktssjuksköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter men även 

biståndshandläggare och omvårdnadspersonal är alamerande och kommer att påverka utvecklingen 

fram över. 

  

2 Mål och strategier 

2018 

MÅL 2018 för hälso- och sjukvården och socialtjänsten inom socialförvaltningen 

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

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 behålla hälsa och förebygga vårdskador 

 att användningen av medicintekniska produkter är säker 

 att vi ska leverera en fungerande vardag efter individens behov 

 insatser som syftar till minskad psykisk ohälsa hos barn och unga 

 ökad trygghet, service och delaktighet i hemmet genom välfärdsteknologi 

 ökad tillgång till kultur och sociala aktiviteter för äldre och funktionsnedsatta utifrån behov 

och efterfrågan 

 

STRATEGIER FÖR 2018 

Goda vårdhygienrutiner i vård och omsorg  

För att minska risken för vårdrelaterade infektioner ska under 2018 en struktur av strategiskt utvald 

personal byggas upp som får extra utbildning via smittskydds hygiensjuksköterska. Dessa ska sedan 

fungera som hygienombud i verksamheterna. Denna roll kan ligga på verksamhetsledare eller utsedd 

personal, det viktiga är att rollen permanentas. Deras uppgift är att följa upp hur vårdhygienen 

fungerar inom respektive verksamhet, göra följsamhetsmätningar, stödja och utveckla goda 

hygienrutiner i verksamheten tillsammans med arbetskamraterna. 

Antibiotikaförskrivningen till vårdtagare kommer att följas under 2018 på detta sätt får förvaltningen 

en indikation på infektionsfrekvens i verksamheten. 

Avvikelsehantering  

Fortsatt arbete under 2018 med att förtydliga avvikelsehantering och bedömning av vårdskador  och 

missförhållanden samt öka uppföljningarna av avvikelser och vilka åtgärder som vidtas. För att på 

detta sätt förhindra upprepning eller förebygga allvarliga avvikelser eller tillbud. 

Nattfasta 

Fortsatt arbete för att nattfastan 2018 ska ligga under 11 timmar på samtliga särskilda boenden. 

Uppmana chefer och personal att hitta strategier för hur nattfastan kan minskas. 
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Välfärdsteknologi  

Gislaveds kommun deltar tillsammans med länets övriga kommunerna i genomförandet av 

utvecklingen av e-hälsa inom förvaltningens verksamhetsområde. Arbetet har sin utgångspunkt i den 

handlingsplan och vision för utveckling som upprättades av Regionförbundet Jönköpings län i augusti 

2012. I förvaltningen utgår digitaliseringsarbetet från den handlingsplan som beslutats av 

ledningsgruppen och består av: 

• Digital informationsförsörjning ska ske snabbt och säkert 

• Trygghet, service och delaktighet i hemmet via digital teknik 

• e-tjänster riktade till invånarna 

Under 2018 är vår förhoppning att vi ska kunna komma igång med välfärdsteknik i praktisk 

tillämpning  som t ex nattkamera, läkemedeldispensrar med mera. Detta förutsätter dock att det finns 

en infrastruktur för digitala teknik. Förvaltningen vill också att användning av GPS-larm ska utvecklas 

och bli mer frekvent. Ökad trygghet, service och delaktighet i hemmet genom välfärdsteknologi är ett 

mål som omhändertas inom socialnämndens fokusområde: Goda livsvillkor för alla. 

Vårdsamordning 

Den 1 januari infördes en ny lag som reglerar utskrivning från sluten vård  ”Lag om Samverkan vid 

utskrivning från slutenvården”. För att möta upp denna lagändring har ett gemensamt arbete startats i 

mellan länets kommuner och regionen. I Gislaveds kommun utvecklas arbetet genom att etablera ett 

tvärprofessionellt vårdkordinationsteam och trygg hemgångsteam. Detta arbete fortsätter under 2018 

med syftet att kunna erbjuda stöd och träning i hemmet på ett flexiblare sätt. 

Teknikstöd inom vård och omsorg 

Ett digitalt signeringssystem MCSS har börjat införas under 2017. Systemet används som stöd för att 

signera överlämnade läkemedelsdoser och delegerade uppgifter. Det kommer också att kunna 

användas för insatser från socialtjänsten. Arbetet att implementera och utveckla systemet i hela 

verksamheten kommer att fortsätta under 2018. 

Läkemedel 

Som uppföljning till extern läkemedelsgranskning och utifrån den nya läkemedelsföreskriften samt 

införandet av MCSS (Medication and Care Support System) ska läkemedelsrutinen omarbetas och 

implementeras i verksamheten. Även fortsatt arbete med läkemedelsgenomgångar är viktigt för att den 

enskilde inte ska bli över eller underbehandlade med läkemedel. 

Dokumentation 

Under 2017 infördes en dokumentationsstruktur enligt ICF för hälso- och sjukvårdsdokumentation. 

Fortsatt arbete med att utveckla denna dokumentation ska ske under året (2018) genom 

dokumentationsträffar. Dokumentation kan nu ske mobilt på surfplatta eller i dator i verksamheten. 

Utvecklingen av mobil dokumentation fortsätter under 2018. Strukturer för att utbilda och fortbilda 

medarbetare i social dokumentation finns i det förvaltningsgemensamma introduktionsprogrammet. 

Detta program är planerat att överföras till en kommungemensam, digital lärplattform (lms) som för 

närvarande är under upphandling. 

Barn och unga 

Trygga och goda uppväxtvillkor för barn och unga är ett av socialnämndens fokusområden. Målet är 

en minskad psykisk ohälsa bland barn och unga. Barnperspektivet ska finnas med i all handläggning. 

Det ska vara enkelt för barn, ungdomar och familjer som behöver stöd från socialtjänsten att ta kontakt 

och få det stöd som man behöver. Inriktningen ska vara en "Lotsande organisation". Familjen ska ges 

förutsättningar att vara barnets främsta resurs. 

  



Socialnämnden, Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 6(39) 

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 (2017:30) 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. 

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 kap 4 2 § HSL (2017:30) 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 
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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 11 kap 4 § Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 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 6/2016 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. 

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 
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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 

  

NUTRITION 

Nattfastemätning 

Nattfaste mätning Antal boende 2015 2016 2017 

Äldreboende     

Mariagården 36 11,53 10,8 10,8 

Hagagården 28 11,74 9,75 11,99 

Ekbacken 23 10,21 10,46 13,33 

Lugnet 24 10,41 11,03 12,3 

Hestragården 17 9,87 8,41 8,41 

Solbacka 37 11,71 12,26 13,13 

Blomstervägen 49 9 10,98 11,2 

Vitsippan 48 11,94 12,4 12,06 

Klockaregården 24 11,53 10,8 9,79 

Östergården 19 12,3 -  

     

Summa/medel 305 11,02 10,76 11,44 

     

Nattfastan 

Nattfasta definieras som tiden mellan kvällens sista och morgonens första matintag. Nattfastan ska 

ligga under 11 timmar för att minska risken för undernäring, har den enskilde längre nattfasta så finns 

risk att hen 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. 

Det som är möjligt att utläsa av mätningen och som bidrar mest till att förkorta nattfastan, är de 
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särskilda boende som är flexibla med mattider dvs. där den enskilde kan välja mellan sent 

kvällsmellanmål, nattmål och/eller tidig förfrukost. Utbudet av mellanmål verkar också spela roll, 

möjligheten att välja/erbjuda måltider vid olika tider påverkar ätandet positivt. På så sätt fördelar man 

intaget över dygnet på ett bättre sätt. 

Resultat 

Nattfastan har ökat totalt på kommunens boenden från 10,76 timmar i meddeltal 2016 till 11,44 

timmar  i medeltal 2017, sex enheter har en ökad nattfasta två ligger över 13 timmar. Två enheter har 

minskat sin nattfasta och en redovisar samma resultat som förra året. 

ANTAL AVLIDNA PERSONER I KOMMUNEN UNDER 2017 

 

Detta är en sammanställning över antal avlidna totalt i Gislaveds kommun under 2017. 

Antalet totalt avlidna i Gislaveds kommun är 274 personer. Av dessa har 45 personer vårdats av 

hemsjukvården, 26 personer av dessa har avlidit i hemmet och 19 personer har avlidit på sjukhus eller 

korttidsenhet. Ytterligare 35 personer som har avlidit har endast haft insatser från hemtjänsten. Antalet 

avlidna på vård- och omsorgsboenden är 122 personer och av dessa har 104 personer avlidit på vård- 

och omsorgsboendet och 18 personer har åkt till sjukhus och avlidit där. 

Av dem som vårdats på vård- och omsorgsboende i livets slutskede är det 14,7% som avlidit på 

sjukhuset, ungefär samma nivå som tidigare år. 

Det innebär att av totalt 319 platser i vård- och omsorgsboende och korttidsenhet har 38% avlidit 

under året. Det är alltså en hög omsättning på platserna. Det är 44% av totalt avlidna i kommunen som 

har vårdats inom vård- och omsorgsboenden  och korttidsenhet. När hemsjukvårdens vårdtagare 

räknas in är det 61% som vårdats i livets slutskede antingen i hemmet eller på vård- och 

omsorgsboende och korttidsenhet. 

Resultat 

Det är fler dödsfall inom vård- och omsorgsboende jämfört med 2016 då frekvensen vär lägre. Fler har 

avlidit i hemmet med hemsjukvård eller åkt från hemmet till sjukhus och avlidit där. Procentuellt är 

det nästan lika många 2017 som året innan som åkt från vård- och omsorgsboende till sjukhus och 

avlidit där. I dessa fall är det avgörande om det finns en god planering kring den palliativa vården och 

en tydlighet i teamet om vad som gäller. Läkarens medverkan är avgörande för om övrig personal ska 
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kunna ge en god symtomlindring. 

Mätningen visade över tid hur förskjutning av vård och palliativ vård sker från vård- och 

omsorgsboende till ordinärt boende och hur många som behöver sjukhusvård. Det är därför viktigt 

med fortsatt satsning på utbildningar för personal i palliativ vård och möjlighet till hembesök av 

läkare. Särskilt för personal som arbetar i hemsjukvård och hemtjänst. Palliativ vård kräver att 

personal har kompetens och tillräckligt med tid för att kunna ge stöd till vårdtagaren och dennes 

närstående. 

EFTERLEVANDEENKÄT 

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

dödsfall inom kommunens verksamhet. Enkäten har skickats in av 62/104 tillfrågade. Det innebär en 

svarsfrekvens på ca 60 % från vård- och omsorgsboende och 13/26 som (50%) avlidit inskrivna i 

hemsjukvård. 

De svarande från hemsjukvården är för få för att kunna dra slutsatser från, så de siffrorna få bedömas 

som en fingervisning om vad man har tyckt. 

Har lyft upp några frågeställningar och sammanställt trenden över tid. När ett svarsalternativ inte fått 

någon frekvens återges den inte. Totalen för varje år ligger i kanten. 

SÄRSKILT BOENDE OCH KORTTID 

De kommande tabellerna är från efterlevandeenkäter från särskilt boende och korttids 

 

Denna tabell ger en bild av att det är i de högre åldersgrupperna man avlider inom särskilt boende. De 

yngre avlider oftast på korttidsplats. 
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Närståendes upplevelse av tillgänglighet till sjuksköterska inom särskild boendeform visar att i enstaka 

fall har man upplevt brister i tillgänglighet, mycket dålig 1,6%, dålig 1,6%, varken bra/dålig (6,5%) 

Totalt (9,7%) har haft denna upplevelse.  24% har upplevt en bra tillgänglighet och 51% en mycket bra 

tillgänglighet. Över tid har en förflyttning mot lägre tillgänglighet skett. 

 

Läkartillgängligheten inom vård- och omsorgsboende styrs i en överenskommelse mellan 

vårdcentralerna och kommunen. Vissa områden har under året varit hänvisade till hyrläkare med 

brister i kontinuitet som följd och andra vårdcentraler har reducerat tider för läkarmedverkan på grund 

av låg bemanning. 13% har svarat mycket dåligt/dåligt, 16% varken bra eller dåligt. 51% svarar 

bra/mycket bra tillgänglighet 2017. Det ger en viss förskjutning åt lägre tillgänglighet till 

läkarmedverkan över tid. 
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När det gäller hjälpmedelsbehovet så har det tillgodosetts i ungefär samma utsträckning över tid. 

 

Bemötande från vårdpersonal. 80% av de närstående har upplevt ett mycket bra bemötande och 16% 

ett bra bemötande. Enstaka fall har upplevt dåligt/varken bra eller dåligt bemötande.  Kommentarer 

som lämnats har visat på att bemötandet varierat beroende på vilken personal man kommit i kontakt 

med. 
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Övervägande delen är nöjda med omvårdnaden av deras anhörig. Under 2017  har 3% svarat att de inte 

alls är nöjda, 1,6% varken eller och 90% är nöjda eller i hög grad nöjda 

 

På frågan om närstående känt trygghet i vården så har 90% upplevt det, medan 5% inte alls/inte känt 

sig trygga med vården under livets sista tid 

 

På frågan om den anhörige fick avsluta sin tid där de önskat, så har 54% svarat ja , 33% att de inte vet 



Socialnämnden, Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 14(39) 

och 13% har svarat nej. 4 av dessa  har svarat att önskemålet hade varit i hemmet eller närmare hem. 

 

HEMSJUKVÅRD 

Här följer svar från efterlevande till vårdtagare i hemsjukvård som fått palliativ vård i hemmet. Det är 

få så därför räknas antal personer, totalen för varje år ligger i kanten. Eftersom det är så få så är det 

trenden som man får  titta på och som ger en fingervisning om vad närstående upplevt. Alla parametrar 

visas inte om det inte finns som svar t ex  ej nöjd visas inte om ingen svarat det. Eftersom palliativ 

vård i hemmet successivt kommer att öka vill vi följa utvecklingen över tid. 

  

 

Som syns i tabellen är åldersspannet för palliativ vård i hemmet från 0 till över hundra. Fler i yngre 

åldersgrupp vårdas i hemmet. Detta ställer stora krav på den personal som ska stödja med vård i 

hemmet. Både i kunskap om palliativ vård men också i egen mognad när det gäller förhållningssätt till 

döden. Det krävs också att man har insikt i psykiska reaktioner. Grundläggande för att ge god palliativ 

vård är kontinuitet på den personal som gör insatserna. 
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Närståendes upplevelse av att kunna nå DSK/sjuksköterska ligger fortfarande på bra nivåer men något 

sjunkande över tid. Här har säkert en del telefonstrul påverkat tillgängligheten. Även långa avstånd 

under jourtid  påverkar tillgängligheten och att sjuksköterskor ibland täcker för större områden vid 

frånvaro.Det är viktigt att vårdtagare i hemmet kan känna tillit till att nå DSK/sjuksköterska om de t ex 

får smärtgenombrott eller andra besvärande symtom. 

  

 

Läkarmedverkan ser olika ut inom hemsjukvården. Vissa har läkarkontakt med  vårdcentralen och 

vissa med läkare från PVE (palliativa vårdenheten). Läkarkontakt är viktig för att vården ska fungera 

och att vårdtagaren känner en hög tillgänglighet. Det handlar också om kontinuitet och att man kan nå 

sin läkare via telefon eller digitalt. I palliativ vård är det viktigt att ha nära dialog med läkare som är 

insatt i sjukdom och förlopp för att en god symtomkontroll ska kunna ges. Om vårdcentralen ska stå 

för läkarkontakten krävs hög tillgänglighet och kontinuitet och det kan variera mellan vårdcentraler 

och över tid. 

 

Behovet av hjälpmedel uppleves täckt i de fall det funnits behov. 
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I hemsjukvården är det hemtjänsten som utför stöd med  personlig omvårdnad. Här har 2017 visat 

några fall där man inte tycker att det har fungerat så bra. För att vårdtagare och närstående ska uppleva 

ett bra bemötande så är det viktigt med kontinuitet och att den personal som kommer har kompetens 

och är inläst på de insatser som ska utföras. 

 

Det finns behov av kontinuerlig information till närstående vid palliativ vård då de ofta är delaktiga i 

vården. Informationen kan säkert förbättras med olika insatser. 
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Närstående har uppfattat service och respons ungefär lika över tid . 

 

Nöjdheten med omvårdnaden är i stort sett samma med en mindre förflyttning mot lägre skattning  

jämfört med 2014. Det är dock ingen som sagt att man inte är nöjd. 
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Tryggheten har också förflyttats mot lägre trygghet det senaste året. Ingen har svarat att de känt sig 

otrygga. 

  

 

Tabellen visar att de som vårdats i hemmet och avlidit där har fått avsluta sitt liv där man önskat. 

  

Resultat 

Enkäten fylls i av efterlevande närstående och har under åren visat på att de efterlevande varit i 

höggrad nöjda. Det kan dock noteras vissa förflyttningar över tid som kan tyda på minskad kvalitet. 

Det som noteras i år är tillgängligheten till DSK/sjuksköterska och läkare inom både vård- och 

omsorgsboende och hemsjukvård som förflyttat sig någon mot lägre tillgänglighet. Här brottas både 

kommun och region med brist på personal inom dessa yrkesgrupper och  socialförvaltningen blir mer 

och mer beroende av fungerande digital teknik som skapar sårbarhet när den inte fungerar. När det 

gäller omvårdnadspersonalens  bemötande har det förflyttats något med lägre skattning än tidigare 

men när i kommentarer som lämnats i enkäterna så är det ofta viss personal och inte alla som påverkar 

detta. Det är avgörande om förvaltningen kan rekrytera personal inom berörda yrkesområden med 

utbildning och kompetens om vården ska behålla en god kvalitet. Hjälpmedelsbehovet tillgodoses i 

hög utsträckning både inom vård- och omsorgsboende och hemsjukvården. 
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Information till närstående när en viktig del när det gäller palliativ vård och speciellt när anhöriga är 

involverade och sköter en del i vården som det blir i hemmet. 

Trygghet har förflyttats något mot lägre siffror  både när det gäller på särskilda boende och  i 

hemsjukvården. En viktig parameter för palliativ vård är tryggheten hos närstående som ofta vilar på 

de insatser som ges från omvårdnadspersonal och legitimerad personal 

På frågan om den avlidne fick avsluta sitt liv där de önskade svarar samtliga  från hemsjukvården att 

de fått det medan det finns 4 från särskilt boende som hade önskat att få dö hemma. 

Det kan tyckas vara vaga förskjutningar i parametrarna men de anger tidiga tendenser över tid och 

under de första årens registreringar av efterlevandeenkäter hade vi mycket höga väden där vi nu ser 

förflyttningar i skattningarna som är viktiga att fånga upp i kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet i 

verksamheten. 

  

BRUKARUNDERSÖKNING IFO 

Tre enheter inom IFO deltog 2017 i den nationella brukarundersökningen från SKL. Nedan är en 

sammanfattning av resultatet för de tre enheterna Försörjningsstöd, Vuxen och Ensamkommande barn 

- myndighet. 

Enheten för försörjningsstöd 

Enheten för försörjningsstöd deltog för tredje året i brukarundersökningen. Undersökningen avsåg alla 

fysiska besök hos enheten under perioden 25 september till 24 oktober 2017. Enkäten delades ut till 

samtliga klienter som mötte en handläggare, detta inklusive nybesök. Undersökningen gällde endast 

myndighetsutövning. Svarsfrekvensen för undersökningen var 28 % (56 besvarade enkäter) vilket är 

en minskning i svarsfrekvensen jämfört med föregående år då den var 40 %, det är dock en ökning i 

antalet besvarade enkäter (56 jämfört med 47). 

  2016 Gislaved 2017 Gislaved 

 Positiva svar Positiva svar 

Tillgänglighet 91 % 87 % 

Tydlighet 94 % 100 % 

Bemötande 94 % 90 % 

Delaktighet 83 % 79 % 

Inflytande 77 % 92 % 

Förändring 83 % 81 % 

Sammantaget 98 % 94 % 

Överlag är de personer som besöker Försörjninmgsstödsenheten i Gislaveds kommun nöjda med 

kvaliteten i verksamheten. Andelen positiva svar ligger på ungefär samma nivå som förra året, en liten 

minskning på några områden och en liten ökning på några. Den största ökningen är på områdena 

inflytande och andelen som tycker informationen från socialsekreterarna är tydlig. 

Jämför vi med andra kommuner (i länet och kommuner jämförbara gällande IFO-organisation) så 

ligger Gislaved på ungefär samma resultat som de andra kommunerna. 

  

Enheten Vuxna 

Enheten Vuxna deltog för första året i brukarundersökningen. Undersökningen avsåg alla fysiska 

besök hos enheten under perioden 25 september till 24 oktober 2017. Enkäten delades ut till samtliga 

klienter som mötte en handläggare gällande missbruksproblematik. Svarsfrekvensen för 

undersökningen var 39 % (9 besvarade enkäter). 
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  2017 Gislaved 

 Positiva svar 

Tillgänglighet 75 % 

Tydlighet 100 % 

Bemötande 89 % 

Delaktighet 89 % 

Inflytande 89 % 

Förändring 67 % 

Sammantaget 89 % 

Resultat 

Det är svårt att dra slutsatser av resultatet eftersom det var så pass få svarande. De svar som kommit in 

är dock ändå värdefulla. Svaren ger en överlag positiv bild av kvaliteten i verksamheten. Jämför vi 

med andra kommuner (i länet och kommuner jämförbara gällande IFO-organisation) ligger Gislaved 

sammantaget på samma nivå som de andra kommunerna. Det områden där Gislaved har lägre andel 

positiva svar är gällande klientens upplevelse av att dennes situation har förändrats sen kontakten med 

socialtjänsten. 

  

Enheten för Ensamkommande barn, myndighet  

Enheten för Ensamkommande barn, myndighet deltog för första året i brukarundersökningen. 

Undersökningen avsåg alla fysiska besök hos enheten (inkluderat hembesök och besök i 

HVB/familjehem) under perioden 25 september till 24 oktober 2017. Enkäten delades ut till både 

ungdomarna (över 13 år) och till god man/särskild förordnad vådnadshavare. Svarsfrekvensen för 

ungdomarna var 35 % (6 besvarade enkäter) och för god man/särskild förordnad vårdnadshavare 67 % 

(8 besvarade enkäter). 

Ungdomarna 

  2017 Gislaved 

 Positiva svar 

Tillgänglighet 50 % 

Tydlighet 83 % 

Bemötande 50 % 

Delaktighet 80 % 

Inflytande 50 % 

Förändring 20 % 

Sammantaget 50 % 

  

God man/Särskild förordnad vårdnadshavare 

  2017 Gislaved 

 Positiva svar 

Tillgänglighet 83 % 

Tydlighet 100 % 

Bemötande 100 % 

Delaktighet 89 % 
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  2017 Gislaved 

Inflytande 83 % 

Förändring 50 % 

Sammantaget 86 % 

Resultat 

Det är svårt att dra slutsatser av resultatet eftersom det är så pass få svarande. De svar som kommit in 

är dock ändå värdefulla. Svaren från god man/särskild förordnad vårdnadshavare är överlag mer 

positiva än ungdomarna. En hög andel av positiva svar ser vi framför allt gällande tydlighet och 

delaktighet. 

BRUKARUNDERSÖKNING FUNKTIONSHINDER OCH STÖD 

Under 2017 genomförde Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en nationell brukarundersökning. 

Nytt för 2017 var en pilotundersökning inom personlig assistans för personer som är 18 år eller äldre. I 

samband med undersökningen fick brukarna inom programområde Funktionshinder och stöd möjlighet 

att tycka till om personlig assistans (PA). Samtliga brukare inom personlig assistans i kommunens regi 

fick möjlighet att besvara på enkäten. 

Frågorna i enkäterna var avsedda att fånga tre kvalitetsområden: självbestämmande, trygghet och 

bemötande. 

Syftet med undersökningen var att få kunskap om hur brukarna upplever kvaliteten i verksamheterna, 

och att undersökningens resultat skulle användas för att tillsammans med brukarna utveckla och 

förbättra verksamheterna. 

Enkäten besvarades av 14 av 17 presumtiva deltagare vilket motsvarar en svarsfrekvens på 83 %. Av 

de 14 svarande var 8 (58 %) män och 6 (42 %) kvinnor. 

Resultat 

Ett positiv kvalitetsfaktor som lyftes fram i resultatet var att assistenterna i Gislaved bryr sig om 

brukarna. Regionens genomsnittliga resultat låg på en ännu lite högre nivå. Den andra positiva 

kvalitetsfaktorn var trivsel, där låg Gislaved på något högre nivå än så väl regionen som riket. Det som 

upplevdes mindre positivt var att brukarna uppfattade att de inte i så hög grad som de vill, kan påverka 

valet av assistenter. Gislaved låg här på samma nivå som regionen och riket. 

Största andelen positiva svar Minsta andelen positiva svar 

Assistenterna bryr sig om – bemötande (86%) Varit med och bestämt vilka som är assistenter – 

självbestämmande (50%) 

Trivs med assistenter – trivsel (86%)  

  

4.2 Kvalitetsregister 

Redovisning av kvalitetsindikatorer från palliativregistret 2017 

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. 
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2017 är täckningsgraden ca 60% jämfört med 2016 då förvaltningen nådde upp till 70%. 

  

 

Diagram visar endast hemsjukvård (16individer) 

Förbättringar har skett på parametrar för läkarmedverkan. Det speglar dock ett fåtal läkare som gör 

hembesök.Det sker via Palliativ läkare eller läkare från Palliativa vårdenheten. 

 

Diagram visar Säbo  o korttid (91 individer) 
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Här har förvaltningen tappat på närvaro i dödsögonblicket samt lite på trycksår  och symtomlindring 

av andnöd . Läkarmedverkan ligger ungefär som tidigare år 

 

Socialstyrelsensindikatorer från hemsjukvården (16 individer) 

 

Socialstyrelsensindikatorer från Säbo o korttid 91 individer) 

Brytpunktsamtalen sker tydligt i hemsjukvården och i mindre utsträckning inom säbo och korttidsvård 

övriga skattiningar sker inte i så hög utsträckning vaken i hemsjukvården eller inom vård- och 

omsorgsboende. Däremot finns ordinationer för smärtlindring,ångest och nästan inga trycksår. 

Resultat 

Registreringarna nådde inte upp till 70% och det är en försämring från förra året. Ovan i diagramenär 

det möjlilgt att följa parametrarna år från år för att kunna jämföra hur verksamheten förbättrar sig. Det 

framgår att hemsjukvårdens verksamheten har  förbättrats sucessivt inom läkarkontakten med 

närstående och vårdtagaren, symtomlindring av illamående, rossligandning, ångest och 

munhälsobedömning. Däremot har inte smärtskattningarna ökat. 

Inom särskilt boende 

Här är det läkarmedverkan, smärtskattning och munvård  som har en förbättringspotential 

symtomlindringen är ungefär som förra året. Förvaltnignen har tappat lite på mänsklig närvaro  i 

samband med dödsfallet. 
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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 omvårdnadspersonal efter behov. 

Vården kräver kompetens och en lyhördhet hos personalen att ge tillräckligt med tid i mötet med 

vårdtagare o närstående. Pallativ vård är en stor del av den vård som bedrivs inom kommunal vård och 

ett viktigt område att fortsätta att utveckla. 

STATISTIK FÖR BPSD-REGISTRET( Kvalitetsregister för Beteende, psykiska symtom vid 

demenssjukdom) 2017 

 

Antal registreringar och antal vårdtagare anslutna till BPSD  över tid 
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Antal registreringar i BPSD i förhållande till andra kommuner 

 

  

Tabellen överst beskriver registreringar i BPSD. Nästa tabell beskriver antal registreringar i 

förhållande till andra kommuner i länet. Den tredje tabellen beskriver hur många procent av 

vårdtagarna i kommunen registrerade i BPSD som fått en läkemedelsgenomgång och den fjärde 

tabellen hur många vårdtagare i procent med demenssjukdom som är med i BPSD registret som har 

neuroleptika och lugnande medicinering. Det är en positiv utveckling där personcentrerat arbetsätt är 

en viktig del och där man kan hålla nere medicinering med lugnande medel 

Under året har intresset för att utbilda personal i BPSD-registret varit stort i Gislaveds Kommun. 

Kommunens Certifierade utbildare har genomfört fem stycken tvådagars-utbildningar med 

sammanlagt 55 deltagare. Flest undersköterskor, men också sjuksköterskor och områdeschefer. 

Demenssjukskamordnarna erbjuder handledning vid registreringar. Den stora utmaningen för 
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områdeschefen ligger i att stötta medarbetarna i arbetssätt och kommunikation för att alla på enheten 

ska vara införstådda med och utföra planerade åtgärder. 

Under 2017 utfördes sammanlagt 275 registreringar i BPSD-registret som berörde totalt 133 brukare 

med demenssjukdom. I genomsnitt har alltså varje brukare som är med i registret fått minst två 

registreringar. 

Resultat 

BPSD är ett kvalitetsregister som ger personalen bra verktyg att bedriva en personcentrerad vård där 

behovet av medicinering kan reduceras till lägsta möjliga nirvå. Förvaltningen har jämfört med andra 

kommuner i länet en något högre användning av registret och medarbetarna har tillgång bra verktyg 

för att utveckla individuell vård. 

UPPSÖKANDE TANDVÅRD O NÖDVÄNDIG TANDVÅRD 

Samverkan sker med tandvårdspersonal från regionen för uppsökande och nödvändig tandvård. Antal 

uppsökta vårdtagre 2017 från tandvården var 362/579 alltså 62%. Av dessa hade 98 ett 

behandlingsbehov. 178 har tackat nej till uppsökande tandvårdsbesök.  300 personal har utbildats i att 

ge en god tand och munvård. 

Resultat 

En liten (2%)  förbättring sedan förra året i antal uppsökta vårdtagare och nästa dubbelt så många 

personal har utbildats. 

SENIOR ALERT 

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

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

trycksår och munhälsa. 

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 stora svårigheter i att skapa en självklar koppling mellan teamträffens planerade 

åtgärder och uppföljning samt genomförandeplanen och det är även i detta arbete tydligt att den 

sociala dokumentationen kan bli betydligt bättre. 

Registret har under 2017 gjort en stor uppdatering på hur resultat redovisas. Därför är det ett helt nytt 

sätt att ta fram resultatet. Varje enhet kan ta fram sitt eget resultat på ett enklare sätt med på 

övergripande nivå är det vanskligt att få en korrekt överblick. 

I tabellen nedan redovisas resultatet för hela Gislaveds kommun. Totalt har 305 unika individer 

registrerats i kvalitetsregistret. Det är vanskligt att redovisa resultatet av det förebyggande arbetet med 

en sådan tabell då den inte visar det totala antalet personer på varje enhet, det vill säga det totala 

möjliga läget. Men med kunskap om antalet lägenheter på varje enhet är det möjligt att läsa ut ett 

jämförbart resultat med föregående år. 
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Under 2017 har 91% av brukarna inom vård och omsorg riskbedömts enligt kvalitetsregistret. Vidare 

arbete med att säkerställa det förebyggande arbetet krävs och detta är ett förbättringsarbete. 

 

PUNKTPREVALENSMÄTNING TRYCKSÅR OCH FALL 

Årets punktprevalensmätning för trycksår och fall genomfördes under hösten, rapporteras i en modul 

via Senior alert och gislaveds resultat redovisas i tabellen nedan. Punktprevalensmätningens främsta 

syfte är att ligga till grund för förbättringsarbete på varje vård- och omsorgboende runt om i Sverige 

för att förebygga och minska förekomsten av trycksår och fall. Mätningen genomfördes en gång (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. Resultatet för hela Sverige i årets punktprevalensmätning var för trycksår 

inom kommunala verksamheter var 5,4 %. 

 

 

 

  

  

4.3 Öppna jämförelser 

Socialstyrelsen tillsammans med SKL (Sveriges kommuner och landsting) genomför varje år 

undersökningen öppna jämförelser för socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård inom följande 

områden: 

 Barn- och ungdomsvård 

 Ekonomiskt bistånd 
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 Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 

 Missbruks- och beroendevård 

 Stöd till brottsoffer 

 Stöd till personer med funktionsnedsättning 

 Äldreomsorg och hemsjukvård 

Genom öppna jämförelser får invånaren en fördjupad insyn i de olika verksamheterna och med hjälp 

av de presenterade tabellerna och analysverktygen kan kvaliteten inom kommunens socialtjänst 

jämföras med andra kommuner i Sverige. 

För 2017 uppnår Gislaveds kommun goda resultat för de olika delarna. Det finns en väl utvecklad 

struktur för intern samverkan mellan de olika verksamhetsdelarna i socialförvaltningen och samarbetet 

med olika externa aktörer såsom arbetsförmedling, försäkringskassa och primärvård är ofta 

välorganiserat. Vidare pågår ett arbete med att se över en rad rutiner, bland annat gällande hur 

medarbetarna ska gå tillväga vid indikation på att en vuxen person utsatts för våld i nära relationer. 

4.4 Granskning av journaler och annan dokumentation 

Granskning av hälso- och sjukvårdsjournaler har skett vid ett tillfälle under året  då 20 journaler 

granskades 5 bedömdes som bra, 11 som godkända 3 tveksamt och en ej godkänd. Efter detta har ICF 

dokumentationsmodell införts och ny granskning kommer att genomföras under året. 

Dokumentationen kommer nu att vara mobil både på platta och i bärbar dator. Detta säkras med 2 -

faktors inloggning med sithskort. 

Social dokumentation har granskats vid två tillfällen under 2017. Vid ena tillfället granskades social 

dokumentation i samband med en lex Sarah-utredning. 20 brukares journaler granskades och resulatet 

visade på brister i journalföringen i majoriteten av de granskade journalerna (16 av 20 journaler). 

Problemet var uppmärksammat och hade rapporterats som en lex Sarah. Den andra granskningen 

skedde när utvecklingsledare fullgjorde ett utredningsuppdrag beträffande korttidsplatser i Gislaveds 

kommun. Då granskades 20 brukares journaler och resultatet visade att följsamheten till riktlinjer och 

rutiner var god beträffande beslutsunderlag och beställningar samt genomförandeplaner. Förvaltningen 

planerar att med särskilt fokus arbeta med kvaliteten i den sociala dokumenation under 2018. 

4.5 Tillsyns- och revisionsrapporter 

INSPEKTIONEN FÖR VÅRD OCH OMSORG (IVO) 

IVO har under 2017 genomfört följande tillsyner: 

Furugården 

26 september 2017 genomförde IVO en oanmäld inspektion på stödboendet Furugården. Tillsynens 

inriktning var de placerade ungdomarnas trygghet och säkerhet medan de bor på Furugården. IVO 

avslutade tillsynsärendet utan vidare åtgärder med följande bedömning: 

 att Furugården gör lämplighetsbedömningar på ett tillfredställande sätt, 

 att verksamhetens bemanning ger förutsättningar för trygg och säker vård, 

 att förrståndaren har den utbildning och erfarenhet som krävs 

 att övrig personal har en sammantagen kompetens vad gäller utbildning och erfarenhet som 

ger förutsättningar för att möta de behov som målgruppen har samt säkerställa trygg och säker 

vård 

 att Furugårdens lokaler har förutsättningar att förbereda ungdomarna inför ett självständigt 

boende och kommande vuxenliv 

 att verksamheten har rutiner för att inhämta utdrag ur misstanke- och belastningsregistret före 

personal anställs 
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 att verksamheten har rutiner och riktlinjer för att förebygga allvarliga incidenter 

Mofors 

IVO genomförde en oanmäld inspektion på HVB Mofors den 3 oktober 2017. Tillsynens inriktning 

var de placerade ungdomarnas trygghet och säkerhet medan de bor på Mofors. IVO avslutade 

tillsynsärendet utan vidare åtgärder med följande bedömning: 

 verksamhetens bemanning ger förutsättningar för trygg och säker vård 

 verksamheten arbetar förebyggande för att säkerställa ungdomarnas trygghet och säkerhet 

 personalen har en sammantagen kompetens vad gäller utbildning och erfarenhet som ger 

förutsättningar för att möta de behov som målgruppen har samt säkerställa trygg och säker 

vård 

Tillsyn efter klagomål från två placerade ungdomar 

Den 21 mars 2017 inledde IVO tillsyn i två individärenden vid IFO utifrån de enskildas klagomål. 

IVO konstaterade följande brister i handläggningen av de båda ungdomarnas ärenden: 

 utredningar om barns skydd och stöd har inte bedrivits skyndsamt och varit slutförda inom 

fyra månader 

 nämnden har inte följt upp ungdomarnas vård så som lagen anger 

IVO avslutade dock ärendet utan att ställa krav på åtgärder därför att IVO i ett annat tillsynsärende 

från 2016 konstaterat liknande brister och då ställt åtgärdskrav till nämnden. 

ARBETSMILJÖVERKET 

Arbetsmiljöverket har genomfört tillsyn inom Vård och omsorg och IFO. Personalens arbetsmiljö har 

indirekt påverkan på kvaliteten i vård och omsorg. Resultaten av Arbetsmiljöverkets tillsyner 

redovisas inte då slutliga beslut i tillsynsärendena inte är fattade. 

  

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 visar gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från beslutet 

fattades. andra tabellen redovisar ärenden som inte verkställts efter ytterligare 3 månader osv. under 

2017, här redovisas antal inrapporteringar samt antalet beslut (dvs. ett beslut kan ha rapporterats in 

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

rapporterats in till IVO för avslut eller verkställighet under 2017. 

Tabell 1 nedan åskådliggör beslut som under 2017 inte har verkställts inom tre månader från 

beslutet 

Tabell 1: Beslut som inte verkställts inom 3 månader efter gynnande beslut 

Lagstiftning Insats Antal 2015 Antal 2016 Antal 2017 

SoL Avlösning i hemmet  1**/2 1* 

 Dagverksamhet 1* 1*  

 Permanentbostad 7* 8* 4* 

 Korttidsplats / 

växelvård 

  2*** 

 Hemtjänst 1*   

 Kontaktperson  1* 1* 



Socialnämnden, Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 30(39) 

Tabell 1: Beslut som inte verkställts inom 3 månader efter gynnande beslut 

 Ekonomiskt bistånd  1  

 Boendestöd   1* 

LSS Bostad för vuxna 1* 2 3* 

 Bostad för barn/unga   1**** 

 Korttidsvistelse   2* 

 Korttidstillsyn   1 

 Kontaktperson 2   

 Daglig verksamhet 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. 

***Fördröjning pga brist på växelvårdsplats 

****Fördröjning pga brist på lämplig bostad 

Tabell 2 visar de ärenden som inte har verkställts efter ytterligare tre månader osv. under 2017 

Tabell 2: Beslut som inte verkställts inom 3 månader efter gynnande beslut - Återkommande (Antalet 

rapporteringar/antalet beslut) 

Lagstiftning Insats Antal/beslut 2015 Antal/beslut 2016 Antal/beslut 2017 

SoL Avlösning i hemmet  1/1 1/1 

 Dagverksamhet 2/1*   

 Permanentbostad 8/7* 3/3* 2/2 

 Korttidsplats / 

växelvård 

   

 Hemtjänst    

LSS Bostad för vuxna 2/1* 3/1 4/1 

 Bostad för barn/unga   1/1 

 Korttidsvistelse   2/1 

 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). 

Tabell 3 nedan åskådliggör ärenden som har återrapporterats, det vill säga ärenden som har 

rapporterats in till IVO för avslut eller verkställighet under 2017 

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

avslut/verkställande av insats 

Lagstiftning Insats Antal 2015 Antal 2016 Antal 2017 

SoL Avlösning i hemmet  2  

 Dagverksamhet 1   

 Permanentbostad 13 7 4 

 Korttidsplats / 

växelvård 

  1 

 Hemtjänst 1   

 Avlösning i hemmet 1  1 
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Tabell 3: Beslut som inte verkställts inom 3 månader efter gynnande beslut - Återrapportering, rapportering om 

avslut/verkställande av insats 

LSS Bostad för vuxna 1  2 

 Bostad för barn/unga   1 

 Korttidsvistelse   1 

 Korttidstillsyn   1 

 Kontaktperson 3   

 Daglig verksamhet 1   

  

5 Rapporteringsskyldighet 

5.1 Avvikelsehantering 

AVVIKELSER 2017 

Nedan avvikelser från Vård och omsorg, Funktionshinder och stöd samt Enheten för psykisk ohälsa 

som rör läkemedel, fall, omvårdnadshändelser, brister i utrustning/medicintekniska produkter och 

brister i informationsöverföringen. 

   
APPV

A okt-

dec 

APPV

A nov-

dec 

 

me

d 

fall  

öve

r 10 

me

d 

fall  

öve

r 10 

händels

e 

utrustnin

g 

informationsöverföri

ng 
 

           

Hestra- 

gården 

11   84 3 45 1 1 0 97 

Ek- backen 31 4  79 2 22 1 0 1 112 

Haga- gården 37 4  113 4 69 18 2 7 177 

Klockar- 

gården 

92   69 1 28 9 4 4 178 

Lugnet 10  2 69 2 20 0 2 0 81 

Maria- gården 72  4 222 2 129 3 2 9 308 

Solbacka 82  9 119 2 75 5 5 1 212 

Vitsippan 179   193 4 54 20 6 6 404 

Blomsterväge

n 

94   301 5 134 36 1 1 433 

           

Hem- tjänst 

Gislaved 

242   214 3 35 46 5 22 529 

Hem- tjänst 

Anders- torp 

57   79 3 46 11 0 5 152 

Hem- tjänst 

Broaryd 

6   6 0 0 1 1 2 16 

Hem- tjänst 

Burseryd 

13   54 1 12 0 0 9 76 

Hem- tjänst 

Hestra 

          

Hem- tjänst 

Reftele 

100   110 2 23 12 0 9 231 
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APPV

A okt-
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APPV

A nov-
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d 

fall  

öve

r 10 

me

d 

fall  

öve

r 10 

händels

e 

utrustnin

g 

informationsöverföri

ng 
 

Hem- tjänst 

Sm stenar 

62   201 5 103 14 2 35 314 

           

Pers. 

assistans/kortt

id 

1   6 0 0 5 0 1 13 

Social 

psykiatri 

8   19 1 *13 1 0 1 29 

LSS 23   22 0 0 9 1 3 58 

           

 112

0 

  196

0 

40 795 192 32 116 342

0 

 

Blå 2015, Röd 2016, Grön 2017 

I tabellerna ovan redovisas avvikelser Vård och omsorg, Funktionshinder och stöd samt Enheten för 

psykisk ohälsa beträffande läkemedel, fall, omvårdnadshändelser, brister i informationsöverföring och 

brister i medicintekniska produkter från 2017. I jämförelse med 2016 och 2015 har avvikelserna ökat i 

alla de angivna grupperna utom avvikelser gällande medicintekniska produkter. 

Resultat: Avvikelser läkemedel, fall, omvårdnadshändelser, brister i informationsöverföringen 

och brister i medicintekniska produkter 

Det är som tidigare år fall och läkemedel som ligger i topp. I sammanställningen av avvikelser ses en 

ökning i de flesta parametrarna så som fall, läkemedel, omvårdnadshändelser, mm. Trots detta finns 

troligen också ett mörkertal av avvikelser som inte dokumenteras. Att avvikelseregistreringarna har 

ökat är också positivt för då uppmärksammas det i verksamheten. Men det finns en tidsfördröjning 

som gör att avvikelser av samma typ hinner inträffa igen innan de åtgärdas. 

Införandet av MCSS från Appva har reducerat avvikelserna för läkemedel med mellan 75-80 % på de 

enheter som varit igång sedan oktober. Effekten har dock inte hunnit påverka statistiken på 

läkemedelsavvikelser i sin helhet ännu. Från forskning vet man att införande av styrande 

verksamhetsstöd är bland de bästa åtgärderna för att minska avvikelser. 

De verksamheter som har hittat bra arbetssätt med avvikelser, i dialog med de olika professioner som 
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berörs, får ett förebyggande arbetsätt och avvikelser av samma typ upprepas där i mindre utsträckning. 

Manuell hanteringen av läkemedel utgör en ökad risk för avvikelser och förvaltningen arbetar för att få 

in fler på APO-dos. 

Fallavvikelser ligger högt och förvaltningen behöver göra ett omtag för att hitta rätt åtgärder för att 

minska dessa. 

Under året har förvaltnignen arbetat med avvikelsehanteringen för att få en tydlighet i 

ansvarsfördelning och flöden. 

Nedan avvikelser från Vård och omsorg, Funktionshinder och stöd samt Enheten för psykisk 

ohälsa som rör bemötande, dokumentation och brister i larm/sökarsystem. 

    2017 2016 2015 

AVVIKELSETYP     

Bemötande   17 9 13 

Dokumentation   28 24 23 

Larm / 

sökarsystem 

  64 76 98 

      

Antal avvikelser:  109 109 134 

I tabellen ovan redovisas avvikelser från Vård och omsorg, Funktionshinder och stöd samt Enheten för 

psykisk ohälsa beträffande bemötande, dokumentation och brister i larm/sökarsystem. I jämförelse 

med 2016 och 2015 har avvikelserna ökat i alla de angivna grupperna utom avvikelser gällande 

larm/sökarsystem. 

Resultat: Avvikelser bemötande, dokumentation och brister i larm/sökarsystem. 

Brister i bemötande handlar om allt från ovänligt eller nonchalant bemötande till kränkande beteende, 

hotfullt uppträdande och stöld. Även om brister i bemötande är något som helst inte ska förekomma 

alls, är det inte alltid det inträffade fått stora eller allvarliga konsekvenser för den enskilde. Av 17 

avvikelser har 4 klassificerats som allvarlig eller kritisk incident. I de andra avvikelserna har 

konsekvensen för brukaren blivit en mindre psykisk reaktion eller ingen konsekvens för brukaren alls. 

Arbetet med vårdens och omsorgens värdegrund med bland annat bemötandefrågor görs i det 

systematiska introduktions- och utbildningsprogram som förvaltningen arbetat fram. 

Av de rapporterade bristerna i dokumentation rör endast två avvikelser brister i den sociala 

dokumentationen. Utifrån granskningar som gjorts i olika utredningsuppdrag och vid olika 

utbildningstillfällen vet vi att detta resultat inte speglar den faktiska situationen kring den sociala 

dokumentationen. Här finns sannolikt ett stort mörkertal. Under 2018 planeras ett arbete inom ramen 

för den interna kontrollen som syftar till att undersöka hur den sociala dokumentationen fungerar i 

verksamheterna. 

När det gäller brister i larm/sökarsystem rör det sig om bristande följsamhet till rutiner, bristande 

kontroller, felaktig hantering, slitage, felaktig funktion, brister i organisation/samarbete men i 24 

avvikelser är orsaken till det inträffade oklar. Trenden för avvikelser i larm/sökarsystem är dock 

minskande. 

Avvikelser i samverkan 

Det har skickats in 38 avvikelser gällande samverkan från kommunen till Regionen/slutenvård. Dessa 

har rört brister kring läkemedel 13 st, information 11 st, kommunikation 8 st , it- verktyget Cosmic 2, 

övrigt 5 st några avvikelser har handlat om flera brister samtidigt. När det gäller samverkan mellan 

kommunen/Vårdcentral har det skickats 15 avvikelser, brister kring läkemedel 8 st, kommunikation 4 

st, övrigt 4 st och 1st Cosmic samt 1 information. Kommunen har fått 3 avvikelser från slutenvård i 
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Regionen rörande brister i vård o omsorg samt 4 i samverkan med VC som har rört ej korrekt 

utfördprovtagning. Ett avvikelseråd har bildats mellan slutenvård o MAS i GGVV för att diskutera de 

avvikelser som sker i samverkan, beroende av avvikelsens art kan även utvecklingsledare för 

socialtjänsten delta. 

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN (IFO) 

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

som använder Magna Cura och som redovisas ovan). Avvikelser inom IFO skrivs manuellt på 

avvikelseblankett och ska tas upp på APT. Ett arbete med att förbättra hanteringen av avvikelser pågår 

inom IFO. Syftet är att minska det mörkertal som finns beträffande antalet avvikelser. Enheterna på 

IFO (exklusive enheten för psykisk ohälsa) hade sammanlagt tre registrerade avvikelser under 2017 

enligt vad verksamheterna själva rapporterade i samband med årets internkontroll. Den interna 

kontrollen av avvikelser och lex Sarah har visat att det även under 2018 måste ske ett fortsatt arbete 

för att ytterligare utveckla avvikelsehanteringen inom IFO:s verksamheter. 

5.2 Lex Sara och Lex Maria 

  

LEX MARIA/ALLVARLIG VÅRDSKADA 

En Lex Maria har varit anmäld och beslut från IVO har inkommit under 2017. Ytterligare en situation 

med fördröjd vård och behandling har meddelats till extern vårdgivare för utredning. 

TILLBUD MED MEDICINTECKNINSKA PRODUKTER 

Inga tillbud med medicintekniska produkter har rapporterats under 2017. 

LEX SARAH 

Under 2017 har åtta händelser utretts enligt bestämmelserna om lex Sarah. Det är en minskning i 

förhållande till år 2016 då 13 ärenden utreddes. 2015 utreddes två ärenden. 

Under 2017 härrörde två lex Sarah från programområde IFO, tre från Vård och omsorg och tre från 

Funktionshinder och stöd. En utredning som initierades under 2017 pågår ännu. Ingen lex Sarah-

anmälan till IVO gjordes under 2017. 

Bedömningen är att det fortfarande finns en underrapportering beträffande avvikelser och 

missförhållanden. Ett arbete pågår i förvaltningen med att öka kunskapen om syftet med 

avvikelsehantering samt förbättra stöd, information till chefer och personal. 

6 Hantering av klagomål och synpunkter 

Klagomål inkomna till socialförvaltningen då medborgare vänt sig till IVO 

Under 2017 har ett klagomålsärende beträffande enskilda inkommit till förvaltningen från IVO. IVO 

valde att starta en tillsyn med anledning av klagomålet, vilket redovisas under punkt 4.5 Tillsyns- och 

revisionsrapporter. 

Ärenden från Patientnämnden  

Inga ärenden har inkommit från patientnämnden under 2017. 

Klagomål och synpunkter via Gislaveds kommuns synpunkts- och klagomålshantering 

Övriga klagomål och synpunkter från medborgare tas emot i det kommungemensamma systemet 

"Tyck till " dit alla kan vända sig och lämna klagomål eller synpunkter oavsett vilken förvaltning det 

gäller. Klagomålet eller synpunkten tas emot och man får en bekräftelse och information om vem som 

kommer att handlägga ärendet. Inom 7 dagar ska medborgaren ha fått ett svar på sitt ärende. 

Under 2017 har 59 synpunkter och klagomål registrerats. Detta är en ökning jämfört med 2016 då det 

inkom 53 synpunkter och klagomål. 
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Tabellen nedan visar antalet inkomna klagomål/synpunkter fördelat på kategorier. 

  1 januari - 31 december 2017 

Antal klagomål 50* 

Antal synpunkter 8 

Antal förslag 0 

Antal beröm 1 

Totalt antal inkomna ärenden 59 

Fotnot:*Av 50 klagomål är 21 klagomål och synpunkter i kombination. 

  1 januari - 31 december 2017 

Andel ärenden besvarade i tid 80% 

Synpunkter och klagomål fördelade på områden inom förvaltningen: 

Klagomål och synpunkter fördelade sig jämnt mellan den förvaltningsövergripande nivån och 

programområdena vård och omsorg, Vård och omsorg och Individ och familjeomsorgen. Klagomålen 

till den förvaltningsövergripande nivån rörde ett enskilt individärende som fick viss massmedial 

uppmärksamhet under året samt klagomål på fattade beslut kring flyktingmottagande. Inom Vård och 

omsorg rörde de flesta klagomål och synpunkter genomförandet av vård och omsorg samt kost. Inom 

Individ och familjeomsorgen handlade majoriteten av klagomålen och synpunkterna om bemötande 

och tillgänglighet. Funktionshinder och stöd fick ett klagomål om bristande tillgänglighet. 

7 Samverkan för att säkra kvaliteten 

7.1 Intern och extern samverkan 

Process Samverkan 

Förhandsbedömning  

Utredning  

Verkställande  

Förhandsbedömning  

7.2 Samverkan med den enskilde och närstående 

Vård och Omsorg 

Vid inflyttning på vård- och omsorgsboende 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. 

Individ och familjeomsorgen och Funktionshinder och Stöd 

Inom de olika områdena inom Individ och familjeomsorgen 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 (Hem för vård eller boende). 

Genomförandeplaner används för att säkerställa att den enskilde får sina behov tillgodosedda inte 

minst genom att följa upp genomförandeplanen regelbundet i samråd med den enskilde. 
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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 genomförs föräldraträffar. 

På trapphusboendet Henjahemmet genomförs varje morgon en samling 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 Arbetsmarknadsorganisationens (AMO) 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 

Riskanalys med kommunövergripande perspektiv har dokumenterats i förhållande till personalbrist.Vi 

har inom kommunens verksamheter svårt att rekrytera och behålla personal med rätt kompetens och 

erfarenhet inom flera områden - bland annat sjuksköterskor, rehab-personal, omvårdnadspersonal, 

biståndshandläggare och socialsekreterare. Bristen på personal med rätt kompetens, det vill säga 

kompetens som krävs för de arbetsuppgifter som medarbetaren är satt att utföra, riskerar att leda till en 

rad olika konsekvenser, som på olika sätt drabbar den enskilde, både direkt och indirekt. Det ökar 

risken för exempelvis felbehandlingar, uteblivna uppföljningar eller fördröjningar i vårdförlopp. 

Oavsett svårigheter med kompetensförsörjningen och dess orsaker är det vård- och omsorgsgivarens 

ansvar att organisera verksamheten så att vården och omsorgen förblir säker och håller god kvalitet. 

 

Hur påverkas patientsäkerhetsrisker när det är brist på personal? 

Den största risken är just synergieffekterna som blir när legitimerad personal glesas ut på grund av 

personalbrist i kombination med brist på omvårdnadspersonal med utbildning och erfarenhet. När 

kompetensen brister hos omvårdnadspersonal ökar belastningen på sjuksköterskan. Det är då svårt för 
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sjuksköterskan att ge det stöd som omvårdnadspersonalen är i behov av. Verksamheten är organiserad 

utifrån att sjuksköterskan har en mer konsultativ roll och omvårdnadspersonal förväntas kunna hantera 

olika situationer självständigt t ex det kan vara svårt att delegera arbetsuppgifter om personal inte har 

tillräcklig kompetens. 

Här uppstår patientsäkerhetsrisker och det är viktigt att verksamheten är vaksam och utför 

riskbedömningar kontinuerligt för att möta dessa risker. 

Hur påverkas rättssäkerheten i myndighetsutövningen när det är brist på personal? 

När det är svårt att rekrytera handläggare med tillräcklig kompetens och erfarenhet uppstår risk att 

arbetsbelastningen ökar på de handäggare som finns i organisationen. När färre handläggare ska göra 

mer ökar risken för misstag och felbedömningar, exempelvis att ärenden glöms bort eller faller mellan 

stolarna eller att bedömningarna brister på grund av glapp i informationsöverföring och brister i 

kontinuitet eller kompetens. Då uppstår risk för bristande rättssäkerhet. 2017 års interna kontroll har 

därför bland annat innehållit granskning av förvaltningens hantering av orosanmälningar oavsett 

brukarens ålder och hanteringen av placerade barn. Resultatet av internkontrollen leder vidare till 

förbättringsarbeten i verksamheterna under 2018. 

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

till händelsen och som underlag vid anmäla så som Lex Maria 

9 Övrigt förbättringsarbete 

VÅRDHYGIEN 

Hygienronder på vård- och omsorgsboenden och gruppboende och utbildningar i basala hygienrutiner 

för omvårdnadspersonal både i ordinärt och särskilt boende är avslutade under 2017. Förvaltningen 

ska under 2018 börja bygga upp en struktur av personal som får extra utbildning via smittskydds 

hygiensjuksköterska för att sedan fungera som hygienombud i verksamheten. Denna roll kan ligga på 

verksamhetsledare eller utsedd personal. Det viktiga är att rollen permanentas och alltid innehas av 

någon i personalen. Deras uppgift ska vara att följa upp hur vårdhygienen fungerar inom respektive 

verksamhet, göra följsamhetsmätningar, stödja och utveckla goda hygienrutiner i verksamheterna. 

Uppföljning av antibiotikaförskrivningen till vårdtagare kommer att följas under 2018 och 

förvaltningen får på detta sätt en indikation på infektionsfrekvens i verksamheten. 

FÖLJSAMHET TILL BASALA HYGIENRUTINER 

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

vårdtagare är de som är allra mest utsatta och mottagliga för smittor och framför allt multiresistenta 

bakterier. Det ställer höga krav på följsamhet till basala hygienrutiner vilket är grundläggande för att 

personalen inte ska sprida smittor i vårdarbetet. Därför har Socialstyrelsen tagit fram (SOSFS 

2015:10). 

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 vård- och omsorgsboenden deltagit i en nationell punktprevalensmätning (PPM-

BHK) av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler som genomförs en gång årligen. 

Punktprevalensmätning 
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Tabellen visar  trenden över de årliga mätningarna av basala hygienrutiner och klädregler i procent. 

Totalt deltog 212 medarbetare i mätningen. 

Resultat 

Tabellen åskådliggör följsamheten på samtliga enheter som deltagit i mätningen. Mätande enheters 

följsamhet till korrekt handhygien, korrekt arbetsklädsel samt följsamhet till båda stegen. Det framgår 

tydligt att förvaltningen har goda förutsättningar att följa de klädregler som finns men att det finns 

förbättringar att göra när det gäller följsamhet till hygiendelen i mätningen, som ligger något lägre än 

vid tidigare mätningar. 

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

förhållande till vårdtagarnas nedsatta motståndskraft. Förvaltningen vill också minska behovet av att 

använda antibiotika. Därför kommer hygienombudens arbete att vara viktigt i verksamheten. 

LÄKEMEDELSHANTERING OCH LÄKEMEDELSGENOMGÅNGAR 

Under 2017 har mellan 80 – 100 % av vårdtagarna på vård- och omsorgsboenden fått en 

läkemedelsgenomgång. Det är svårt att ange en exakt siffra då omsättningen är så hög på inflyttning. 

Inom hemsjukvården finns ett mörkertal från förvaltnignens sida då ingen informationsöverföring sker 

med hur många som fått en genomgång, då dessa sker på vårdcentralen. 

Vid granskning av statistik rörande från regionen redovisar Gislaveds kommun goda resultat är det 

gäller förskrivning av olämpliga läkemedel till äldre. 

Det delas fortfarande väldigt mycket dosetter i verksamheten. 281 dosetter för stående läkemedel.Det 

är önskvärt att minska antalet dosetter och dialog med Vårdcentralerna har förts om att de ska sätta in 

APO-dos när detta är lämpligt. Hanteringen blir säkrare med Apo-dos i förhållande till dosetter. 

Dessutom får sjuksköterskorna lägga mycket tid på att dela dosetter. 

Införandet av MCSS från APPVA 

Införandet av MCSS har  medfört ett bra stöd för personalen i verksamheten att kunna överlämna 

läkemedel i rätt tid  och antalet avvikelser minskar  med 75-80% när det gäller glömda 

läkemedelsdoser där systemet är infört. Det blir också en  kontroll av giltiga delegeringar och bra och 

tydliga instruktioner till personalen. Sjuksköterskan får en överblick över narkotikahanteringen. 

Systemet går även att utöka med andra delegerade insatser som rehabinsatser och SoL-insatser och blir 

ett planeringsverktyg för personalen. Det har varit en positiv respons från samtliga medarbetare som 

börjat arbeta med systemet och det sparar adminsitrativ tid. 

VÅRDKOORDINERING/TRYGG HEMGÅNG 

Ett nytt arbetsätt har införts med trygghemgångsteam som består av undersköterskor  som ska kunna 
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möta upp i hemmet och ge extra stöd vid utskrivning från sjukhus  eller korttid. Teamet koordineras av 

vårdkoordineringsteamet som består av sjuksköterskor, biståndshandläggare  och rehabpersonal.  

Dessa team-arbetar för att hitta rätt vårdnivå för vårdtagare och är tidigt inne i 

vårdsamordningsprocessen för att säkerställa att vårdtagare kan få rätt insatser när de kommer hem. Ett 

ökat samarbete med vårdsamordnare på vårcentralen ska också utvecklas. Arbetet kommer att fortsätta 

aunder 2018 för att på bästa sätt möta kommuninnevånarnas behov 

VÅLD I NÄRA RELATIONER 

Under året som gått har enheten för Vuxna och enheten för Försörjningsstöd satsat på en gemensam 

utbildning och kompetensutveckling för personalen kring arbetet mot våld i nära relationer. Arbetet för 

att förbättra stödet till våldsutsatta kommer att fortsätta under 2018. På Kvalitetsfabriken finns en 

uppbyggd sida till stöd för all personal inom socialförvaltningen (oavsett vilken verksamhet man 

arbetar i) när de i sitt arbete möter våldsutsatta personer. 

EU-PROJEKTET CHANGE 

Handledarna på AMO har deltagit i utbildningar genom kompetensutvecklingsprojektet CHANGE. 

CHANGE är ett EU-finansierat projekt som drivs av region Jönköpings län och kommunal utveckling. 

Målet med projektet är att Jönköpings län ska bidra till utvecklingen av ett samhälle som är 

inkluderande och fritt från diskriminering. Mångfald ses som en tillgång och förmågan hos nyanlända 

och utrikesfödda tas tillvara och stärks för ett ökat deltagande i samhällslivet och en snabbare 

etablering på arbetsmarknaden. Genom att öka kunskapen, utveckla färdigheter och förändra 

förhållningssätt hos medarbetare som på olika sätt möter nyanlända och utrikesfödda, syftar projektet 

till att stärka kommunernas integrationsarbete och bidrag till målet om inkludering och mångfald. 

FUNKTIONSHINDERVERKSAMHET 

För att öka brukarmedverkan har två olika metoder använts i verksamheten under året. 

Delaktighetsmodellen är ett vedertaget nationellt använt verktyg som syftar till ökad brukarmedverkan 

och delaktighet. MISU (Modell för individanpassad systematisk uppföljning) är ett projekt i 

kommunerna i Jönköpings län som funktionshinderverksamheten i Gislaved varit delaktig i som också 

syftar till ökad brukarmedverkan. 

  

  

  

  


