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1. Sammanfattning för 2021 
 

Under 2021 har pandemin fortsatt att påverka socialförvaltningen. Det har varit hårt tryck på alla 
verksamheter inom vård och omsorg för att hantera smittan. Mycket tid har fått vikas åt 
smittspårning och att bemanna i verksamheten. Speciellt har hälso- och sjukvårdsorganisationen 
påverkats med att hantera smittspridning, provtagning, vård och vaccinering.  

Det som har varit avgörande är att vaccinationer mot covid-19 haft effekt mot svår sjukdom och död. 
Antalet avlidna på vård och omsorgsboende har minskat under 2021.  

Pandemin har prioriterat sig själv och arbete som inte varit akut har fått skjutas fram. Det som också 
prioriterats under året var byte av verksamhetssystem och avvikelsesystem. Detta byte var planerat 
när pandemi började men fick flyttas fram, tillslut var det tvunget att genomföras. Det har varit 
utmanande för verksamheten att utbilda personal och införa de nya systemen under pandemin.    

Det förebyggande arbetet med kvalitetsregistren har fått stå tillbaka med följd att fler riskerar att 
drabbas av fallskador, trycksår, undernäring och beteendeproblem. Det innebär att mer tid måste 
läggas på att hantera dessa problem istället för att förebygga dem. Vi ser det på användningen av 
Kvalitetsregister, där det är färre registreringar och svårt att hålla igång det riskförebyggande arbetet. 
Det beror säkerligen både på att resurser fått användas till pandemihantering men också på en 
begränsad bemanning utifrån den ekonomiska situationen. Till det kommer också svårigheter att 
rekrytera framför allt i legitimerade yrkesgrupper. Dessa orsaker förstärker varandra. 

Inom arbetet med vårdhygien har egenkontroller börjat komma igång. Hygienombud finns i de flesta 
verksamheter som stöd till chefen för att utveckla det praktiska hygienarbetet. Det krävs fortsatt 
kontinuerligt arbete med basala hygienrutiner mm. 

Avvikelser ligger kvar på ungefär samma nivå som tidigare år eller mindre ökning inom vissa poster. 
”Tyck till”, Synpunkter och Klagomål från kommunmedborgare har minskat under 2021 jämfört med 
tidigare år. 

När det gäller tillsyn från IVO så finns en tillsyn gällande hälso- och sjukvårdsinsatser för covid-19 
sjuka inom särskilda boenden. Detta är en tillsyn som görs i ett stort antal kommuner. Inom 
socialtjänsten har tillsyn skett Inom stödboende för barn o unga, omplacerade barn samt av kontroll 
av tillstånd för privata utförare. 

Vi har fått ett klagomål via IVO. Anmälda ärenden till IVO är 4 lex Sarah och 0 Lex Maria.   

Efterlevandeenkäter visar på något sjunkande trend inom nöjdhet, trygghet och tillgänglighet till 
sjuksköterska inom vård och omsorgsboende medan vården i hemsjukvården bedöms som Bra, till 
Mycket bra, inom de flesta parametrarna. När vi tittar på resultat från palliativ registret så speglar det 
bilden som vi ser i efterlevandeenkäter. 

Vården av demenssjuka har påverkats sedan 2018 då vi hade ett trendbrott. Denna vårdform är 
mycket beroende av personal och att personalen har rätt kompetens. Ett adekvat bemötande som 
skapar en lugn och trygg atmosfär är en viktig behandlingsdel. Den ekonomiska situationen har 
påverkat bemanningen och det påtalas av chefer för dessa verksamheter. Vi ser en ökad förskrivning 
av lugnade läkemedel och neuroleptika samt en något ökande NPI- poäng som tyder på en ökande 
beteendeproblematik hos vårdtagarna. Registreringarna minskar även i BPSD registret och då blir det 
svårare att följa trenderna. 

Jämförelse över tid för verkställda beslut visar en minskning av beslut som inte verkställts inom tre 
månader jämfört med 2020. Sju beslut inom LSS har inte verkställts till och med 2021-12-31.  
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Ej verkställda beslut inom vård- och omsorgsboende SoL har ökat på grund av att lämplig plats inte 
har varit tillgänglig. Ej verkställda beslut gällande kontaktperson SoL har ökat, dels på grund av att det 
är svårigheter att rekrytera kontaktpersoner och dels på grund av försämrat hälsotillstånd hos en 
enskild. 

Vårdsamordningen håller igång flödet av vårdtagare som skrivs ut från specialistvården till ordinärt 
boende, särskilt boende och korttid. Trycket på utskrivningsklara är högt och varierar men vi har 
klarat att hålla medelvårdtid för utskrivningsklara på 3,5 dygn som är något lägre än medelvårdtiden i 
länet som är 3.7 dygn. 

Den nya sjukvårdsreformen Nära Vård kommer att medföra fortsatta utmaningar för 
socialförvaltningens verksamheter. Speciellt när det gäller hälso- och sjukvård och rehab- insatser 
men också att möta vårdtagare med både större medicinska och omvårdnads behov inom hemtjänst, 
och hemsjukvård. 

Ett omställningsarbete krävs i alla kommunens förvaltningar för att vi ska kunna arbeta förebyggande 
och möta de behov som kommer med sjukvårdsreformen Nära vård. Till exempel kommer det att 
vara viktigt hur utveckling sker inom t ex byggnationer, teknik, digitalisering, kommunikation, lärande 
i skolan, arbetsmarknad, fritidsverksamhet mm. Detta förebyggande arbete är nödvändigt och på sikt 
resursbesparande. 

För 2022 kommer förvaltningen fortsatt att arbeta med vårdhygien, samverkan med vårdcentraler om 
gemensam Apotekare, att förbättra delegeringsförfarandet och läkemedelshanteringen samt fortsatt 
utveckling av välfärdsteknologi. Det mer strategiska arbetet ska ägnas åt Nationell handlingsplan för 
ökad patientsäkerhet och God och nära vård samt att teckna ett nytt avtal om läkarmedverkan med 
vårdcentralerna. 

Verksamheten står inför utmaningen att klara bemanning gällande legitimerad personal så som 
fysioterapeuter, sjuksköterskor men även omvårdnadspersonal. Det behövs skapas en 
kompetenshöjande internutbildning både inom omvårdnadskunskap men också som stöd för 
språkutveckling i Svenska språket. 

Det har varit omvälvande år inom socialförvaltningen med pandemihantering och hög belastning på 
verksamheten. Socialförvaltningen är den förvaltning som oftast står i den praktiska hanteringen av 
olika humanitära kriser och med den oro som finns i omvärlden idag kommer detta troligen att 
fortsätta.  

Socialförvaltningen ska hantera en strukturförändring i vård och omsorg och att klara sina ordinarie 
uppdrag samtidigt som kriser av olika slag påverkar verksamheten. Det är utmanande för 
förvaltningen. 

Fortsatt krisplanering behövs i socialförvaltningen men också övergripande i kommunen. Viktiga 
frågor är t.ex. lager av hälso-och sjukvårdsmaterial, skyddsutrustning, informationssäkerhet och 
personalplanering. 
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2. Mål och strategier  
 
2.1 MÅL 2021- 2022 FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH 
SOCIALTJÄNSTEN INOM SOCIALFÖRVALTNINGEN 
Den enskilde som har behov av hälso- och sjukvård i kommunal regi och/eller socialtjänst ska få 
hälso- och sjukvård, omvårdnad och omsorg av god kvalitet och hög säkerhet som bygger på 
lagstadgad nivå. Kommunal hälso- och sjukvård definieras i Hälso- och sjukvårdslagen nu som 
primärvård. Det innebär att vård ska ges utan avgränsningar när det gäller sjukdom, ålder eller 
patientgrupper. Den enskilde ska få en god, nära och samordnad vård som stärker hälsan samt  

• att den enskilde är en samverkanspartner i utformningen av dennes vård, omsorg och 
rehabilitering. 

• att samverkan sker med andra vårdgivare, omsorgsgivare och myndigheter för den 
enskildes bästa 

• att vården bygger på trygghet, kontinuitet, tillgänglighet 
• att möta de behov individen har av åtgärder för att förebygga, utreda, behandla och 

rehabilitera en skada/sjukdom 
• att preventivt arbete bedrivs för att behålla hälsa, förebygga sjukdom och vårdskada 

samt förebygga sociala problem och social utestängning 
• att användningen av medicintekniska produkter är säker 
• att vi har en god hygienisk standard i verksamheterna 
• att vi levererar en fungerande vardag efter individens behov 
• att handläggning och dokumentation är effektiv och rättssäker 
• att insatser syftar till att minska psykisk ohälsa hos barn och unga 
• att när barn kommer i kontakt med vård och omsorg ska de mötas av lyhördhet för 

deras behov och åsikter samt med information utifrån deras ålder och mognad 
• att öka trygghet, service och delaktighet i hemmet genom välfärdsteknologi 

 

2.2 STRATEGIER FÖR 2022 
Våra strategier påverkas av de kriser som drabbar vårt samhälle och vi tvingas att prioritera om 
utifrån rådande situation. Det innebär att en del av våra strategier klarar vi inte att genomföra och de 
återkommer mellan åren och tar längre tid. 

 
Goda rutiner för vårdhygien 
För att verksamheterna ska jobba aktivt med att hålla en hög nivå på basala hygienrutiner och 
vårdhygien så har nu egenkontrollprogram implementerats. Utbildning har genomförts för 
hygienombud som kommer att ha en viktig roll i det framtida hygienarbetet tillsammans med chef på 
enhetsnivå. Arbete kommer att bedrivas inom alla vård och omsorgsverksamheter för att 
upprätthålla en god vårdhygieniskstandard. 

 
Apotekare i vården och läkarmedverkan 
Inom läkemedelsområdet fortsätter utvecklingsarbete i samverkan. Kommunens hälso- och 
sjukvårdsorganisation och Bra Livs vårdcentraler kommer tillsammans med vår gemensamma 
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apotekare, att under året fortsätta med gemensamt projekt. Det handlar om aktiviteter som rör 
läkemedelsgenomgång, receptförnyelse och läkemedelsförändringar mm. 

Nytt avtal kommer att skrivas mellan kommunen och vårdcentralerna om tid och arbetssätt för 
läkarmedverkan. 

 
Delegering av läkemedelshantering och utbildning 
Processen för läkemedelshantering och delegering av hälso- och sjukvårdsinsatser ska arbetas 
igenom. Kompetensen hos omvårdnadspersonal behöver stärkas för att ge förutsättningar för en 
patientsäker och trygg läkemedelshantering. Delegeringsutbildning inför delegering av 
läkemedelshantering ska revideras och förnyas. 

Det krävs stöd till personal för utveckling av språkkunskaper och yrkesspråk. Vården inom 
kommunens verksamheter blir mer komplex och mer fortbildning inom omvårdnad krävs. 

 
Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 
Socialstyrelsen har tagit fram en handlingsplan för patientsäkerhet i hälso- och sjukvård med mål att 
minska vårdskador som beräknas kosta samhället 8 miljarder kronor per år. I samband med ”Nära 
vård” och den vårdförskjutning som sker, är det viktigt att på ett strukturerat sätt kunna följa 
förekomst av vårdskador. Handlingsplanens syfte är att öka kunskapen om vårdskador och säkerställa 
system och processer. Det är ett arbete som flyttats fram från 2020 och förhoppningsvis kan starta 
under 2022. 

 
God och nära vård 
Under 2021 märks att reformen ”Nära vård” blir mer och mer påtaglig. Vi ser det främst på att 
vårdtiderna är korta och att individer som skrivs ut från specialistvården har fortsatta behov av vård 
och behandling. Det är väldigt tydligt inom rehabiliteringsområdet där vi fått ett betydligt större 
rehabiliteringsansvar. När det gäller korttidsenheten så ser vi att de som kommer är betydligt sämre 
och har stora behov av insatser. Även för individer i ordinärt boende så ser vi ett ökat hjälpbehov 
eftersom de bedöms utskrivningsklara snabbare under sjukhusvistelsen. 

God och nära vård är en reform som påverkar hela kommunens verksamheter och inte bara 
socialförvaltningens. Det krävs att alla förvaltningar börjar jobba med preventiva insatser som är 
gynnsamma för kommunmedborgaren i ett helhetsperspektiv. Detta för att vi på lite längre sikt ska få 
balans i efterfråga av vård och omsorg och ge förutsättningar att så långt som möjligt själv påverka sin 
hälsa.  

Nära vård kommer ytterligare att öka trycket på den kommunal hälso- och sjukvården. Det kommer 
att krävas mer hälso- och sjukvårdsresurser och anpassningar i organisationen för att klara att möta 
behoven. Även Socialtjänsten kommer att påverkas genom snabbare flöden för biståndsbeslut och ett 
ökat behov av omvårdnadskompetens hos omvårdnadspersonal. 

 
Välfärdsteknologi 
Vi behöver fortsätta arbetet med att sprida och informera om tillsynsmöjlighet via tillsynskamera. All 
personal behöver vara välinformerade så att de kan vara ambassadörer för tjänsten. Användare av 
tjänsten ska få en pedagogisk genomgång hur tillsynen fungerar och hur de styr insatsen och målet är 
att de ska känna sig trygga med tillsynen.  
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Välfärdsteknik som på olika sätt kan stödja vårdtagare i att klara egenvård, skapa trygghet och en 
stärkt förmåga att hantera sin livssituation är viktig. Mer information krävs om möjliga tjänster och en 
fortsatt utveckling inte bara från socialförvaltningen utan från kommunens samtliga verksamheter. 

Användningen av digitala stöd som Skypsamtal, Skypmöten och säker informationsöverföring är 
viktiga för att fortsätta effektivisera arbetet, speciellt i en kommun som Gislaved med en större 
geografiskyta. 
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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). 

 

KOMMUNEN 
Kommunens ansvar enligt Hälso- och sjukvårdslagen innebär att kommunen är sjukvårdshuvudman 
och ansvarar för hälso- och sjukvård inom huvudmannens uppdrag och geografiska område. Inom 
området kan flera vårdgivare finnas. För den hälso- och sjukvård som kommunen bedriver i egen regi 
är kommunen också vårdgivare och måste förhålla sig till de författningar som gäller alla vårdgivare. 

 

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. Lagändringar har genomförts utifrån primärvårdsreformen 2020. Det innebär att 
kommunen nu tillsammans med regionen utgör primärvård och har samma grunduppdrag (HSL 
2017:30 2 kap 6§, 13 a kap). 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 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 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 verksamhetschef för Ordinärt boende och hälso- och sjukvård, 
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. Se även Meddelandeblad 
9/2020 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 att allvarlig 
vårdskada eller risk för allvarlig vårdskada anmäls enligt Lex Maria till ansvarig nämnd och IVO. 

 

VERKSAMHETSCHEFER 
Verksamhetschefer 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. 

Verksamhetschefer 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. 
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ENHETSCHEFER 
Enhetschefer ansvarar för att med stöd av ledningssystemet planera, kontrollera och följa upp, 
utvärdera och förbättra sin verksamhet. De har ett helhetsansvar för kvalité 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 
löpande dokumentation och att skriva avvikelser. 

 

SYSTEMFÖRVALTARE 
Systemförvaltare utför behörighetskontroll och tar ut loggar från systemen samt tilldelar och tar bort 
åtkomst till systemen och SITHS-kort. Systemförvaltaren ser till att behörigheterna är anpassade till 
anställning och arbetsuppgifter som medarbetaren har. I rollen ingår också att informerar om 
systemförändringar och ger support till verksamheten, utbilda, ta fram riktlinjer, rutiner och manualer 
etc. 

  

SOCIALFÖRVALTNINGENS STAB 
Staben arbetar på uppdrag av ledningsgruppen med utveckling, omvärldsbevakning, utredningar och 
uppföljningar inom socialförvaltningens område. Enheten ska bistå verksamheterna med stöd och 
service främst gällande utvecklingsarbete samt arbeta med metodutveckling, planerings- och 
utredningsarbete, omvärldsbevakning och utbildningsplanering. Staben bevakar ledningssystemet och 
uppmärksammar socialchefen på förändringsbehov. 

 

EXTERNA UTFÖRARE 
Externa utförare är ansvariga för att upprätta ett eget kvalitetsledningssystem. Det innebär 
kvalitetsuppföljning, kvalitetsutveckling, skapa delaktighet i kvalitetsarbetet hos medarbetare samt 
informera om resultatet. 

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. 
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4. Uppföljning genom egenkontroll 
 

4.1 MÅLGRUPPSUNDERSÖKNINGAR 
Följsamhetsmätning till basala hygienrutiner och klädregler 
Denna mätning genomförs varje år som ett mått på hur hygienrutiner efterlevs i verksamheterna. Att 
arbeta efter basala hygienrutiner är ett viktigt arbetssätt som förhindrar att vårdpersonal sprider 
smittor mellan vårdtagare som de hjälper. Detta har blivit högaktuellt i samband med pandemin  

Mätningen har genomförts inom både vård och omsorgsboende och hemsjukvård/hemtjänst. Genom 
att kontrollera efterlevnaden till samtliga åtta kontrollpunkter som är handdesinfektion före/efter 
vårdmoment, korrekt användning av handskar, skyddsförkläde, ej smycken/klocka/ stödskena, ej 
nagellack, uppsatt hår och korrekt arbetsdräkt. Resultatet sammanställs från enheterna till 
kommunnivå. 

 

 

Verksamheterna har förbättrat sitt resultat i förhållande till tidigare års resultat. När det gäller basala 
hygienrutiner (röd) 61 % och följsamhet till klädregler 97 %(blå). Det sammantagna värdet 57 %(grön) 
ligger på samma nivå som 2020. Det som skiljer är att vi gör fler mätningar 338 st. och det är positivt. 
Vi har en bit kvar till målvärdet som är 100 % korrekt följsamhet till basala hygienrutiner och 
klädregler. 
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När vi jämför oss med övriga kommuner i länet så ligger vi lägst av länets kommuner när det gäller 
följsamhet till basala hygienregler och den totala följsamheten för samtliga steg ligger också lågt.  
Däremot har vi en hög följsamhet till klädregler och gör näst flest mätningar. 

Egenkontrollprogram för god vårdhygien   
En sammanställning över vårdhygienarbete inom särskilda boenden, hemtjänst och 
funktionshinderomsorg visar att från 30 enheter har 19 svar inkommit. Av 19 enheter har 7 
genomfört egenkontroll för vårdhygien i sin verksamhet och 12 har inte gjort det. Alla 12 planerar att 
göra det under 2022, 6 enheter på våren och 6 till hösten. Inom 16 enheter finns utbildade 
hygienombud och 3 saknar detta.  

Hygienombud 
Under 2021 har utbildning genomförts för hygienombud till både särskilda boenden, hemtjänst och 
funktionshinderomsorgen. 

Hygiensjuksköterska från smittskydd har genomfört utbildningen som tar upp olika smittor, 
smittspridning, hygienrutiner och hur vi kan mäta följsamheten till hygienregler mm. Målet med att 
utbilda hygienombud är att de ska vara kunskapsbärare i verksamheten och stödja chefen i 
hygienarbetet.  

Enhetschefer beskriver i enkäten att de har utbildat hygienombud och att de gör följsamhetsmätning 
till basal hygien och klädregler. De har haft information om basala hygienrutiner, rutiner vid 
vinterkräksjuka och andra smittor. Hygienombuden har också kontroll på lagerstatus av 
skyddsutrustning. Detta är ett arbete som måste ske kontinuerligt på arbetsplatserna för att påverka 
hur man praktiskt gör och förbättrar resultatet i följsamhetsmätningarna. Det är inte bara under en 
pandemi som smittspridning kan vara dödlig i våra verksamheter. 
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Egenkontroll av läkemedelsförråd  
Under 2021 har en enkät skickats till samtliga sjuksköterskor som har ansvar för läkemedelsförråd. 
Det för att identifiera områden som behöver förbättras. Det som framkom i enkäten var att vi 
behöver se över delegeringsrutinen och förutsättningar för att utfärda och inneha delegering. 
Läkarmedverkan är också ett område som sjuksköterskorna trycker på är viktigt att arbeta med.  

Två enheter har också granskats med besök och genomgång av protokoll, kontroll av hantering av 
narkotika, och akutförråd samt följsamhet till rutiner för en säker läkemedelshantering. På dessa 
enheter fanns vissa punkter att åtgärda men utöver det så var hantering av god kvalitet. Granskning 
fortsätter under 2022. 

 

VAR SKER VÅRDEN I LIVETS SLUTSKEDE 
Under åren har vi följt inom vilken vårdform individer i kommunen avslutar sitt liv. Den totala siffran 
för antal dödsfall i kommunen är lägre i år och det är förmodligen en effekt av pandemin. Vi ser att 
dödstalen inom särskilda boenden har gått ner och det är också färre av dem som avlider på sjukhus. 
Däremot har siffran för de som avlider på korttids ökat. I år presenteras inga siffror från 
hemsjukvården eftersom vi inte har säkra siffror från våra system på grund av systembyte. 

 

 

 

Av Gislaveds invånare har 258* avlidit under 2021 en minskning med 77 från 2020. Inom vård och 
omsorgsboende har 77 individer avlidit av dessa har 11 avlidit på sjukhus. På korttids har 35 avlidit 
det är en ökning från 28 (2020). Så sammanlagt har 112 avlidit inom särskilt boende och korttidsvård. 
Jämfört med 2020 då det var (144) de skillnader vi ser både på kommun nivå och inom särskilda 
boenden är en effekt av pandemin och vaccinationer.  Under 2021 har vi haft 70 fall av konstaterad 
covid-19 smitta av dessa har 17 avlidit av covid-19 dessa har haft en bakomliggande skörhet p.g.a. 
ålder och annan sjukdom. .(* SCB) 

Att dödsfallen på korttid ökat beror på att individer skrivs ut sent i livets slutskede från 
specialistvården och överförs till korttids. I statistiken från korttids kan vi se att 22 individer har fått 
åka tillbaka till sjukhuset, 35 har avlidit 104 har gått tillbaka till ordinärt boende och 40 till särskilt 
boende. 
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ANALYS 
Fler kommer till korttids för att avsluta sitt liv (17 %). Det är också många som återinläggs i 
specialistvården Ca (11 %) Det ger en bild av att de som skrivs ut från specialistvården är i sämre 
kondition. 

 

 

EFTERLEVANDEENKÄTEN 
Sedan 2010 har vi en efterlevandeenkät som skickas ut till efterlevande efter att någon avlidit inom 
våra verksamheter.  I enkäten efterfrågar vi de efterlevandes upplevelse av vården i livets slutskede. 

Totalt har vi fått in 30 svar av 77 av de som vårdats inom vård och omsorgsboende och 
korttidsenheten  

Ålder på vårdad 

51-70 år: 1 individ, 71-90 år: 16 individer, 91år-: 13 individer,  

14 män har vårdats och 15 kvinnor.  

Svarsfrekvensen har troligen även under 2021 påverkats av pandemin.  

 

På frågan om den Närstående fick avsluta sin livstid där Han/Hon önskade? 

Har 17 Ja svar registrerats och 7 nej samt 6 Kan ej besvaras 

Av de som svarat nej hade 4 velat avsluta sin tid i sitt hem och 2 i ett boende på hemorten. 

Enheter som har svarande; Blomstervägen, Ekbacken, Hagagården, Hestragården, Klockaregården, 
Lugnet, Mariagården, Solbacken, Solbacka korttids. 
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TRYGGHET 

 

Har du och din närstående känt trygghet i vården under livets sista tid? 

Trygghet Ja i högst grad 57 %  Trygghet Ja 10 % 

Varken trygg eller inte trygg 30 %  Trygghet Nej 3 % 

Trygghet Nej inte alls 0 %   Kan ej besvaras 0 %                

    

Trend 
Trenden från 2013 är något sjunkande för alternativet "Har känt trygghet i högsta grad" medan nästa 
alternativ "Ja, har känt trygghet" i stort sett är på samma nivå. Medan Varken trygg eller inte trygg har 
ökat 

 

NÖJDHET 
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Är du nöjd med den omvårdnad din anhörig fick i livets slutskede? 

Ja i högsta grad 57 %       Nöjd Ja 30 % 

Varken nöjd eller inte 6,5 %     Nöjd Nej 6,5 % 

Nej inte alls nöjd 0 %   Kan ej besvaras 0 % 

 

Trend 
Nöjdheten är något sjunkande över tid för bästa alternativet "Nöjd i högsta grad". Näst bästa 
alternativet "Nöjd Ja" har repat sig från förra året och har ökat på totalen. 

 

TILLGÄNGLIGHET SJUKSKÖTERSKA 

 

Upplevelsen av tillgänglighet till sjuksköterska/DSK? 

Mycket bra 28 %   Bra 38 %  

Varken bra eller dåligt 17 %                    Dåligt 3 % 

Mycket dåligt 0%  Kan ej besvaras 14 % 

 

Trend 
Trenden "För Mycket bra tillgänglighet" har sjunkit ytterligare i år och på totalen sjunkande. Näst 
bästa nivån "Tillgänglighet Bra" har däremot ökat. Och upplevelsen "varken bra eller dåligt" har en 
ökande trend från 2016. 
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TILLGÄNLIGHET TILL LÄKARE 

 

Upplevelsen av tillgänglighet till läkaren som var involverad i vården? 

Mycket bra 28 %  Bra 22 % 

Varken bra eller dåligt 28 %   Dåligt 0 %  

Mycket dåligt 0 %   Kan ej besvaras 22 % 

 

Trend 
Tillgängligheten ligger kvar på nivån 28 % för "Tillgänglighet Mycket bra" medan "Tillgänglighet Bra" 22 
% har också minskat sedan 2020.  Varken bra eller dålig har ökat till 28 %. Fler har inte kunnat 
besvara frågan 22 % 

 

TILLGÄNGLIGHETEN TILL OMVÅRDNADSPERSONAL 

 

Hur upplevelsen av tillgängligheten till omvårdnadspersonalen när ni kallade på hjälp? 
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Mycket bra 48 %  Bra 24 % 

Varken bra eller dåligt 10 %   Dåligt 7 % 

Mycket dåligt 0 %   Kan ej besvaras 11 % 

 

Trend 
Över tid ligger det bästa svarsalternativet "Mycket bra" på runt 60 -48 %. Trenden är samma för näst 
bästa alternativet "Respons bedöms som Bra" av ca 20 %. Har inte förändrats så mycket över tid 

 

UPPLEVELSE AV SERVICEN FRÅN OMVÅRDNADSPERSONAL 

 

På frågan om Hur du och din närstående upplevde servicen från omvårdnadspersonalen 
när hjälp behövdes? 

Mycket bra 53 %   Bra 30 % 

Varken bra eller dålig 7 %   Dåligt 3 % 

Mycket dåligt 0 %   Kan ej besvaras 7 % 

 

Trend 
Är det en ganska jämn trend, men tappat något de senaste åren när det gäller ”Mycket bra” och näst 
bästa nivå "Servicen bedöms som bra" har en stigande trend. 
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UPPLEVELSE AV SMÄRTLINDRING 

 

Hur upplevde du att din närståendes smärta lindrades? 

Mycket bra 38 %   Bra 31 % 

Varken bra eller dåligt 17 %   Dålig 0 % 

Mycket dåligt 0 %   Kan ej besvaras 14 %  

 

Trend 
På frågor om symtomlindring svarar ca 38 % att man upplevde smärtlindringen "Mycket bra" för sin 
närstående. Trenden är något sjunkande över tid, däremot att man upplevt "Smärtlindringen som 
Bra" har stigit till 31 %. 

 

SAMMANSTÄLLNING AV EFTERLEVANDE ENKÄTER FRÅN 
HEMSJUKVÅRDEN 
Det har inkommit 17 enkäter från efterlevande till individer i hemsjukvården som avlidit. Tyvärr har 
vi ingen säker siffra på antal totalt avlidna i hemsjukvården däremot en preliminär 29* under 2021 (* 
från palliativ registret)  

Enkäter har inkommit från hemsjukvården i Hestra, Gislaved, Anderstorp, Reftele, Smålandsstenar 

Ålder på de som vårdats är 

51-70 år 4 individer, 71-90 år 10 individer, 91- år 3 individ.  

Var av 6 män och 11 kvinnor. Alla har avlidit i eget hem 

 

TRYGGHET 
Har du och din närstående känt trygghet i vården och bemötandet under livets sista tid? 

• Ja i högsta grad 47 % (8)  
• Ja 35 % (6) 
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• Varken eller 12 % (2) 
• Nej 6 % (1)  
• Kan ej besvaras10 % (2)  (Redovisas i procent och antal) 

Det är en förskjutning från i högsta grad mot näst bästa alternativet Ja, jämfört med förra året 

 

NÖJDHET 
Är du nöjd med den omvårdnad din närstående fick i livets slutskede? 

• Ja i högsta grad 65 % (11) 
• Ja 29 % (5) 
• Varken eller 0 % 
• Nej 0 % 
• Nej inte alls 6 % (1)   
• Kan ej besvaras 0 %  

En förskjutning ses från Ja i högsta grad mot ja i jämförelse med förra året. 

 

TILLGÄNGLIGHET SJUKSKÖTERSKA 
Tillgängligheten till sjuksköterska bedömdes som 

• Mycket Bra 53 % (9) 
• Bra 35 % (6)  
• Varken bra eller 12 % (2) 

En förskjutning från Mycket bra mot värdet Bra jämfört med förra året. 

 

TILLGÄNGLIGHETEN TILL LÄKARE 
Har Ni haft kontakt med läkare under vårdtiden? 

• Svar: Ja 76 % (13)  
• Svar: Nej 24 % (4) 

Ligger på ungefär samma nivå som förra året  

 

Hur har du och din närstående upplevt tillgängligheten till läkaren under vårdtiden? 

• Mycket bra: 61 % (8) 
• Bra 15 % (2)  
• Varken bra eller 15 % (2)  
• Dåligt 8 %(1)  

En förskjutning från ”Mycket bra” mot ”Bra” och ”Varken bra eller dåligt” ses detta år. 

 

HJÄLPMEDELSBEHOVET HAR TILLGODOSETTS 
Har hjälpmedelsbehovet tillgodosetts? 

• Ja 93 % (13) 
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• Nej 0 %  
• Kan ej besvara frågan 7 % (1)  

Fortsatt hög tillgänglighet. 

 

INFORMATION FÖR ATT VARA DELAKTIG 
Fick du den information du behövde för att vara delaktig i vården i livets slutskede? 

• Ja i högsta grad 59 % (10) 
• Ja 29 % (5) 
• Varken eller 0%         
• Nej 6 % (1) 
• Nej inte alls 0 % 
• Kan ej besvaras 6 % (1)  

Värdena ligger på samma nivå som förra året. 

 

TILLGÄNGLIGHET OCH SERVICE FRÅN OMVÅRDNADSPERSONAL 
Hur uppfattade du responsen (tillgängligheten) när du och din närstående kallade på 
hjälp? 

• Mycket Bra 59 % (10) 
• Bra 29 % (5) 
• Varken eller 0 % 
• Nej 6 % (1) 
• Kan ej besvaras 6 % (1) 

Ligger några  % högre än förra året på ”Mycket bra” och ”Bra ”.  

 

Hur uppfattade du servicen när du och din närstående kallade på hjälp? 
(utförandet av uppgiften) 

• Mycket Bra 59 % (10) 
• Bra 35 % (6) 
• Varken eller 6 % (1) 
• Kan ej besvaras 0 %  

Ligger några  % högre än förra året på Mycket bra och Bra. 

 

UPPLEVELSE AV SMÄRTLINDRING 
Hur upplevde du lindringen av den smärta som orsakades av din närståendes sjukdom? 

• Mycket bra lindring 41 % (7) 
• Bra 17,5 % (3) 
• Varken bra eller dåligt 6 % (1)  
• Dåligt 6 % (1) 

Kan ej besvaras 29,5 % (5) 
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Smärtlindringen har bedömts som bättre än tidigare år med högre % på ” Mycket bra”. 

 

ANHÖRIG STÖD 
Har du som anhörig fått det stöd som du haft behov av i samband med vården av din 
närstående? 

• Ja i högsta grad 29 % (5) 
• Ja 47 % (8) 
• Varken eller 6 % (1)  
• Nej 6 % (1) 
• Kan ej besvaras 12 % (2) 

Upplevelsen av stöd har förskjutits från ” Ja i högsta grad” mot ”Ja ” 

 

ÖNSKAD PLATS ATT AVSLUTA LIVET PÅ 
Fick din närstående avsluta sin livstid där han/hon önskade? 

• Ja 100 % (17)  

 
ANALYS 
Vård- och omsorgsboende 
Sammanställningen för 2021 grundar sig på 30 inkomna enkäter en svarsfrekvens på ca (38%). 

Trenden är vikande när det gäller tillgänglighet till sjuksköterskor, läkare över tid. Medan tillgänglighet 
till omvårdnadspersonalen både responsmässigt och servicemässigt ligger på ungefär samma nivå. 
Tryggheten och nöjdheten har en sjunkande trend när man tittar över tid. Resultatet påverkas 
troligen av pandemin som har gett en ökad belastning på vård och omsorg. Den har också påverkat 
anhörigas möjligheter att vara delaktiga i vården på samma sätt som innan pandemin. 

Hemsjukvården 
Det har inkommit17 enkätsvar från efterlevande till närstående som vårdats i hemmet med stöd av 
hemsjukvården och hemtjänsten. Enkätsvaren har övervägande svar ”Bra” eller ”Mycket bra” inom de 
flesta frågorna inklusive tillgänglighet till sjuksköterska och läkare. Respons och service från 
omvårdnadspersonal har förbättrats några procent. Smärtlindringen har också förbättrats enligt 
jämförelse med tidigare år. 
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NATTFASTEMÄTNING 
 

 

 

RESULTAT 

Nattfastan ska ligga under 11 timmar inom vård- och omsorgsboende och trenden har varit bra 
under åren. Verksamheterna ligger för 2021 i medeltal på ca 11 timmar. Av enheterna har 8 ökat sin 
nattfasta jämfört med tidigare år. Det är 5 enheter som håller sig under 11timmars gränsen. 

 

MUNHÄLSA OCH TANDVÅRD 

Uppsökande Tandhälsovården har under 2021 gjort 235 individbesök på vård och omsorgsboende av 
dessa har 97 haft en god munhygien och 138 dålig (58 %).  Av dessa har 80 fått vidare behandling. 
Utbildad personal under 2021 var 60 st.  Både besöken tandvården och utbildningsfrekvensen har 
påverkats av pandemin 
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4.2 KVALITETSREGISTER 
 

PALLIATIVREGISTRET 
Svenska Palliativregistret är ett nationellt kvalitetsregister där vårdgivare registrerar hur vården av en 
individ i palliativ vård (livets slutskede) varit. Sjuksköterskan med ansvar för den palliativa vården 
registrerar i registret. Under 2021; 104 inrapporterade var av 96 förväntade dödsfall. 

Diagram över kvalitetsindikatorer för en god palliativ vård 

De röda markeringarna är målvärde och de gröna är verksamhetens uppnådda värden. 

Spindeldiagram över kvalitetsindikatorer vård och omsorgsboende 41 registrerade 

 

 

Antalet registrerade är lägre än 2020 
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Spindeldiagram över kvalitetsindikatorer Hemsjukvård 27 registreringar 

 

 

Registreringen 2021 är något högre än 2020. 

 

Spindeldiagram över registrerade på korttidsenheten för 25 registreringar 
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Registreringarna 2021 är högre än 2020.  

 

RESULTAT 

Bäst täckning av kvalitetsindikatorerna har vården på korttids och hemsjukvården som har förbättrat 
sina värden. 

Smärtskattningar sker säkert men de dokumenteras inte systematiskt och det är en brist som håller i 
sig från år till år i alla verksamhetsområdena  

Brytpunktsamtalet handlar om läkarkontakten och att ett samtal sker med vårdtagaren och/ eller 
närstående om vårdens inriktning. Detta har förbättrats på korttids och inom hemsjukvård och beror 
på att det finns läkare knuten till palliativ vård och SSIH som ansvarar för dessa vårdtagare.  När det 
gäller vård och omsorgsboende har även här brytpunktsamtalsfrekvensen förbättrats något. 

 

SENIOR ALERT 

Senior alert är ett kvalitetsregister som är tillgängligt via webben där varje äldre, kan registreras med 
riskbedömning, vidtagna åtgärder och resultat inom områdena fall, undernäring, trycksår, munhälsa 
och blåsdysfunktion. 

Att arbeta med att förebygga fall, undernäring, trycksår och ohälsa i munnen är viktigt. Olika 
professioner inom vård och omsorg arbetar dagligen med dessa områden som har en stark koppling 
till varandra. Till exempel: en person med dålig munhälsa blir lätt undernärd, personen har då lättare 
att falla, risken ökar då att få en höftfraktur och samtidigt ökar risken att utveckla ett trycksår. Alla 
dessa risker måste arbetas förebyggande och systematiskt med. 
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Det förebyggande arbetssätt som Senior alert bygger på består av tre grundtankar som är systematik, 
struktur och synliggörande av resultat. 

Historik över senior alert registreringar. 

 

 

ANALYS 

Det är vård och omsorgsboende som har ett pågående arbete i registret. Tyvärr har detta arbete fått 
prioriteras ned och färre individer riskbedöms och det sker inte heller systematisk.  Det gör att det 
är svårt att följa det förebyggande arbetet. Förhoppningen har också varit att vi skulle kunna använda 
registret i hemtjänsten/hemsjukvården men det har inte funnits resurser för detta. 

 

PUNKTPREVALENSMÄTNING PPM TRYCKSÅR 

Punktprevalensmätning av förekomst av trycksår i verksamheten utfördes under hösten 2021. 
Mätningens syfte är att följa det preventiva arbetet i verksamheterna för att förebygga och minska 
förekomsten av trycksår. Mätningen går till så att man vid en bestämd tidpunkt bedömer förekomst 
av trycksår genom hudobservation, riskbedömning och pågående åtgärder. Mätningen utfördes på 0 
vårdtagare inom hemsjukvården samt 254 vårdtagare inom vård- och omsorgsboende. 

 

2021  

Senior 
alert  

Antal   
vård-
tagare 

Antal risk 
bedömningar / 
antal med risk 

Antal 
med risk 
För 
trycksår  

Antal 
tryck- 
sår  

Antal  
med risk  
för 
undernäring  

Antal 
med BMI 
< 22 

Antal  
med 
risk 
för 
ohälsa i mun  

Mun 
hälsa 
Grad 2 

Antal 
med  
Risk för 
fall 

Fall 
frekvens 

Hemsjukvård 0          

Vård och 
Omsorgs- 
boen de 

190 289/254 91 83 164 48 116 67 230 30 

Antal 
individer  

   54      16 

 

Trycksår: Fördelade sig på följande kategorier (1=minsta såret till 4 =djupa svåra sår) 

Kategori 1; 39 sår, kategori 2; 31 sår Kategori 3; 13 sår Kategori 4; 0  

 
ÅR Unika 

personer 
Riskbedömningar 
med risk 

Åtgärdsplan 
vid risk 

Utförda 
åtgärder vid 
risk 

  
 Mät start 

2016 380 93 % 68 % 70 %  

2017 299 92 % 91 % 87 %  

2018 331 93 % 97 % 89 %  

2019 238 93 % 98 % 85 %  

2020 206 90 % 98 % 78 %  

2021 190 87 % 95 % 75 %  
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Det är en stor ökning av trycksår i kategori 1-3 mer än 3 gånger fler sår än: 
(2020 Kategori 1; 13 st. Kategori 2; 7 st, Kategori 3; 5 st och Kategori 4; 1 st. ) 

Undernäring: Hos 48 i vårdtagare fanns ett BMI <22 alltså (29 %) av 164 som hade risk för 
undernäring. (BMI <22 En vikt som indikerar undervikt hos äldre personer.) 

Munhälsan är det 67 individer av 116 (57 %) med risk för ohälsa med Grad 2 enligt ROAG som 
innebär behov av omvårdnadsåtgärder. 

Fall av de registrerade med risk för fall 230 har 16 individer fallit 30 gånger. 

 

ANALYS  

Antalet trycksår är anmärkningsvärt högt jämfört med tidigare år (2020; 9,6 – 2018; 8,1) 2021 21 % 
Jämförelsesiffran för Sveriges kommuner är ca 10 %.* *Det är en stor ökning.  

Sårens lokalisation är ryggslut, häl vä, häl hö, fotknöl hö, öra, höftbenskam, sittben, bakhuvud, osv 
Bakomliggande orsak; för 46 sår har hud utsatts för ökat tryck alltså har individer inte fått hjälp med 
lägesändring tillräckligt ofta.  

Trycksår är ett mått på hur omvårdnaden utförs med förebyggande åtgärder. Med lägesändringar ska 
flera sår kunna förebyggas. 

Det finns i år inte några mätningar från hemsjukvården så där vet vi inte hur det ser ut. 

** vid efterforskning av antalet trycksår så kan det finnas en felkälla enlig verksamheten som inte har 
identifierat ännu. Det kan innebära att det ska vara en lägre siffra på trycksår. 

 

BPSD-REGISTRET 

Står för Beteendemässiga, Psykiska Symtom vid Demenssjukdom och är ett register som används för 
att skatta dessa angivna symtom hos en person med demenssjukdom. 

Skattningen används som utgångsläge för att prova olika bemötandestrategier, aktiviteter mm som 
förhoppningsvis påverkar individen på ett positivt sätt. Vid nästa skattning kan personalen se om 
strategierna har minskat symtombilden. 

Alla enheter har under året inte varit aktiva med skattningar och registreringar, men det har ett stort 
värde att personal på enheterna är införstådda med tankesätt och arbetsmetod för att nå framgång. 
Tyvärr är det fortsatt få sjuksköterskor som är delaktiga i arbetet med BPSD-registreringar och då 
fattas en viktig pusselbit.  

Under år 2021 har demenssamordnarna haft två utbildningar för nya administratörer till BPSD-
registret. Det var sammanlagt 11 personal varav en är sjuksköterska. 

Demenssamordnarna har deltagit vid registreringar på Blomstervägen och Hagagården men även på 
andra enheter när det har efterfrågats. Handledning erbjuds till alla enheter som vill. Detta har även 
gjorts digitalt via Teams och det har visat sig fungera bra. 
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Under 2021 utfördes i Gislaveds Kommun sammanlagt 130 registreringar i BPSD-registret för totalt 
79 hyresgäster. Det är en minskning av antal registreringar med 30, vilket är en fortsatt minskning av 
registreringar över tid. Det är färre personer (79) som varit registrerade under året än tidigare år 
vilket är en minskning med 16 personer jämfört med år 2020 och den lägsta siffran under de sista 8 
åren.  

Minskningen av registreringar påverkar statistiken, personer som inte har följts upp under året kan ha 
fått läkemedel utsatta eller insatta och symtombilden kan ha ändrats.  

Det framkommer i kontakter med enheterna att man har svårigheter att avsätta tid både till 
registreringar och till omvårdnadsåtgärder relaterade till BPSD. 
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Om tendensen med minskat BPSD-arbete fortsätter riskerar vi att få se en ökning av BPSD och 
lidande för hyresgästerna och därmed ökad arbetsbelastning för personalen. Det är normalt att 
förekomst av svåra symtom varierar över tid beroende på vilka hyresgäster som finns för tillfället och 
hur långt man kommit i planering av bemötande och åtgärder för nya hyresgäster. Gislaved har tappat 
i förhållande till jämnstora kommuner i länet. 

Vid en BPSD-skattning används en validerad skattningsskala som heter Neuropsychiatric Inventory 
Scale – Nursing Home, förkortat NPI-NH eller bara NPI. Med den kan vi mäta förekomst och 
allvarlighetsgrad för 12 centrala BPSD-symtom vilket genererar ett resultat i form av NPI-poäng. På 
ett sätt speglar NPI-poängen den vårdtyngd som BPSD-problematik medför på enheten. 

 

 

 

Statistik från BPSD-registret visar att den genomsnittliga NPI-poängen över tid har ökat för alla 
boenden tillsammans. Det kan finnas många orsaker till detta, varav en del kan finnas i nya 
hyresgäster med särskilda behov och andra i personalens möjligheter att arbeta förebyggande. 

 

OLÄMPLIGA LÄKEMEDEL VID DEMENSSJUKDOM  

Observera att statistiken bara avser personer som har dessa läkemedel i stående dos. Läkemedel 
som ges vid behov fångas inte i BPSD-registrets läkemedelsstatistik. För vissa läkemedel är det därför 
troligt att den verkliga användningen är högre än vad som framgår här. 

 

 

 



Gislaveds kommun                       Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2021 

31 
 

Oxazepam (ångestdämpande, lugnande) 

 

 

Tendens till användning av olämpliga läkemedel framförallt Oxazepam är ökande vilket är oroande. 

 

Hydroxyzine (sederande antihistaminer) 
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Haldol (Neuroleptika, antipsykotiska) 
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Risperidon (Neuroleptika, antipsykotiska) 

 

 
Båda dessa neuroleptikum har ökat i användning. 

 

Zopiklon (sömnmedel lugnande medel) 
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Sömnmedicin ligger kvar på ungefär samma nivå som tidigare. 

 

Symtomlindrande demensläkemedel 

 
 

När det gäller symtomlindrande mot Alzheimers sjukdom så ligger vi högre i förskrivningen än i länet 
och övriga landet. 

 

RESULTAT   
Det sker en minskning i registreringar i BPSD det gör att det blir svårare att arbeta på ett 
systematiskt sätt med att möta den beteende problematik som ofta uppkommer vid demenssjukdom 
och som kräver olika strategier för att bibehålla en god omvårdnadssituation. Utifrån NPI- 
skattningarna ser vi en uppåtgående trend för de vårdtagare som skattats i Gislaveds kommun 
(237personer) från 17,4 – 21,6 poäng. Det innebär att det sker en ökning av beteendesymtom hos 
skattade individer med demenssjukdom.  

När det jämförs med olika registreringar av lugnande läkemedel så ser vi en ökad användning av 
Oxazepam från 30,7 – 50,8 % Hydroxyzine från 0 till 1,6% 

Däremot förskrivs fortfarande demensbromsande mediciner i hög utsträckning även om det har 
minskat något.  
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Läkemedel som Haldperidol och Risperidon som är Neuroleptika dvs. läkemedel mot psykisk 
sjukdom har också ökat markant. 

Det finns god evidens på att en bra demensvård med strategier för hur man bemöter vårdtagarna 
minskar behovet av dämpande läkemedel. Men det kräver en bemanning som ger utrymme för detta 
och kompetens hos personalen. Gislaved demensvård har tidigare varit ett av länets bättre men nu 
har vi tappat.  Områdeschefer påtalar incidenter med oro, agitation och våld på demensboenden. Det 
är viktigt att personalen kan arbeta förebyggande för att möta de olika individuella behov som 
vårdtagaren har. Det som också har påverkat är ju pandemin men trenden går över längre tid så den 
är inte hela anledningen.  

 

ANALYS  
Kvalitetsregister är verktyg för att följa kvalitén på de insatser som görs. Men framför allt en struktur 
för att förebygga komplikationer eller sätta in rätt åtgärder och kunna följa upp dem. Kvalitetsregister 
bygger på ett systematiskt arbetssätt i team där det finns färdiga förslag på åtgärdsplaner, klara att 
använda när riskbedömningarna visar att det finns ”risk för...”. Verksamheterna har svårigheter att 
upprätthålla det systematiska förebyggande arbetet som registren bygger på. Under 2021 har 
trycksåren ökat med 10 %* och det är mycket. Vi ser också en hög frekvens av fallincidenter och 
nattfastan har ökat inom flera enheter som i sin tur leder till risk för undernäring och dålig munhälsa. 
Allt detta leder till ökade risker för våra vårdtagare och ett ökat behov av mer omvårdnads- och 
sjukvårdsinsatser. Det innebär också att patientsäkerheten påverkas. 

Även arbetet med BPSD har minskat. Det innebär att bemötandet för de med demenssjukdom inte 
blir optimalt för att nå dem på bästa sätt. Det innebär mer oro, aggressivitet, konflikter i 
verksamheten. 

Det som byggts upp för personal med utbildning i demensvård på våra demensboenden, raseras 
successivt när vi inte klarar att följa systematiken i arbetsmetodiken. Tillslut finns ingen skillnad 
mellan vanliga vård- och omsorgsboenden och demensboende 

 
ÖVRIGA KVALITET OCH EFFEKTIVITETSMÄTNINGAR  

 
Vaccinationer 
Förebyggande arbete har utförts i form av vaccinationer mot Covid-19 och influensa. Det har 
vaccinerats 2600 individer, ca 1300 timmar har gått åt till bara det under 2021. Dessa vaccinationer 
ges i hemmen och genererar arbete i form av logistik, transporter och administration. Det har fått 
utföras utöver ordinarie uppdrag och har gett en ökad belastning på verksamheten.  

 

Vårdsamordning 
Sedan den nya utskrivningslagen (Lag2017:612) samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård trätt i kraft har vi följt hur kommunens verksamhet har kunnat möta upp de utskrivningar 
som har gjorts. 
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Tabellen visar medelvårdtid som utskrivningsklar från sjukhus i dygn Gislaveds 
kommun (3,5 dygn) ligger lite bättre men ganska jämt med övriga kommuner i länet 
(3,7dygn) alla län ligger på 2,8 dygn).  

 

 
 

Andelen utskrivningsklara patienter i somatisk vård i % som blir utskrivna samma dag 
som de blir utskrivningsklara. Är 64 % för Gislaved kommun och för kommunerna i 
länet är det 65 % för övriga i landet är det 63 %. 

 

RESULTAT  

Statistikkurvan svänger fram och tillbaka och är beroende av hur många som söker 
vård på sjukhus och som är i behov av stöd från kommunen vid utskrivningen. Är det 
ett högt tryck så har vi svårt att möta upp behovet för de utskrivningsklara. 
Verksamheten har därför utökat korttidsplatserna för att öka förmågan att ta emot 
utskrivningsklara. 

 

Granskning av dokumentation 

Genomgång av dokumentation har skett löpande efter införandet av Combine dock 
inte en regelrätt granskning utifrån mall. Vi är i en inkörningsperiod av 
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verksamhetssystemet och en ny version ska införas under 2022.  Därefter kommer 
granskningar att utföras strukturerat. 

 

Delegeringar 

Delegering för läkemedelshantering under 2021, 244 personal har deltagit i 
delegeringsutbildningen som är 4 timmars utbildning + 0,5 timmar per personal, 
utbildningen hålls av sjuksköterska. Genomgång med stickprov av giltiga delegeringar 
visar att det finns 960 delegerad personal för grundläggande läkemedelshantering och 
457 för insulingivning. I användandet av Hostmaskin finns 48 personal delegerade. 
För att sköta Track finns 63 personal delegerade. För fysioterapi finns 23 personal 
med delegering för träning med program, 33 personal för kontrakturprofylax, 95 
personal för behandling med TENS. 

Trycket på att få personal delegerade är högt, speciellt inför sommaren.  

 

Signeringar av utförda insatser i MCSS/APPVA under 2021  

I detta system hanterar vi alla signeringslistor och vi kan följa hur signeringarna av 
olika moment utförs. Under 2021 har vi signering för  

Läkemedel 94 % av insatserna är givna i tid och totalt 99 % är signerade, antal 
insatser är 1 104 265 

Fysioterapi 85 % av insatserna är utförda i tid och totalt 91 % är signerade antal 
insatser är 74 535 

Såromläggningar 92 % av insatserna är utförda i tid och totalt 98 % är signerade 
antal insatser är 64 336 

 

Analys  

Fortsatt uppföljning av dokumentation i Combine kommer att ske under 2022. Det 
är många bland omvårdnadspersonalen som har delegering för olika hälso- och 
sjukvårdsinsatser. En översyn av delegeringsprocessen är på gång för att säkerställa 
att personal som ska få delegering har de grundkunskaper i omvårdnad och svenska 
språket som krävs. Vi ser dock att insatserna i stor utsträckning blir signerade. 

 

4.3 TILLSYNS- OCH REVISIONSRAPPORTER 
 

TILLSYN FRÅN IVO GÄLLANDE HÄLSO OCH SJUKVÅRD  

Ett beslut i tillsynsärende gällande hälso- och sjukvård har inkommit från IVO 
under 2021. IVO riktar kritik. ”För att det under pandemin inte funnits 
förutsättningar att ge sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård av god 
kvalitet till äldre med misstänkt eller konstaterad Covid-19.” Vi har skickat ett 
yttrande om vilka insatser som vidtagits. 

Denna tillsyn har skett vid ett stort antal kommuner i landet och är en del i 
uppföljningen av pandemihanteringen. 
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Tillsynen fortsätter kring hur vi hanterat pandemin. Vi har skickat in 232 
journaler som ska granskas av IVO. Till detta kommer ytterligare 
enkätundersökningar som ska besvaras. Tillsynen har hittills skett utan fysiska 
besök. 

Tillsyn av IVO som genomförts mot IFO verksamhet är 3, privat hemtjänst 
enligt SoL 1tillsyn. 

 

Tabell 1 redovisar alla beslut som under 2021 inte har verkställts 
inom tre månader från beslutet samt jämfört med åren 2017-2020. 

Medräknade i tabellen är 6 beslut som även rapporterats under 2020. 

 
Tabell 1:  

Lagstiftning Insats Antal 2017 Antal 2018  Antal 2019  Antal 2020    Antal 2021 

SoL Avlösning i 
hemmet 

1     

 Dagverksamhet  2  23  2 

 Vård- och 
omsorgsboende 

4 10 7 2  9 

 Korttidsplats/
växelvård 

 3  2  

 Hemtjänst    1  

 Kontaktperson 1 3 2 3  5 

 Boendestöd 1  2 1  

 Medboende   1   

 Trygghetslarm   1   1 

LSS Boende för 
vuxna 

3 4 5 6  6 

 Avlösarservice i 
hemmet 

 1    

 Boende för 
barn/unga 

1     

 Korttidsvistelse 2 3  1  2 

 Korttidstillsyn 1 1    

 Kontaktperson  6 1 8  8 

 Personlig 
assistent 

 1    

 Daglig 
verksamhet 

 2 4 4  6 

 Ledsagarservice    2  1 

Totalt:  14 36 23 53  40 

 

Jämförelsen i tabellen visar en minskning av beslut som inte verkställts inom tre 
månader jämfört med 2020. 
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Inom dagverksamhet SoL har ej verkställda beslut minskat på grund av att 
verksamheten har varit öppen under 2021 jämfört med 2020 då verksamheten 
stängdes en period på grund av pandemin. 

Ej verkställda beslut inom vård- och omsorgsboende SoL har ökat på grund av att 
lämplig plats inte har varit tillgänglig.  

Ej verkställda beslut gällande kontaktperson SoL har ökat, dels på grund av att det är 
svårigheter att rekrytera kontaktpersoner och dels på grund av försämrat 
hälsotillstånd hos en enskild. 

Inom LSS har antalet ej verkställda beslut ökat inom daglig verksamhet och 
korttidsvistelse. Gällande daglig verksamhet finns det olika anledning till varför 
verkställigheten dröjt, t ex försämrat hälsotillstånd, Covid19, specifika önskemål och 
motivationen hos den enskilde. Gällande korttidsvistelse har det varit svårigheter att 
rekrytera stödfamiljer.     

 

Tabell 2 nedan visar hur många gånger ytterligare ett beslut har 
återrapporterats efter det att beslutet rapporterades för första 
gången till IVO under 2021 samt jämfört med åren 2017-2020. 

 
Tabell 2:  

Lagstiftning Insats Antal/beslut 
2017 

Antal/beslut 
2018 

Antal/beslut 
2019 

Antal/beslut 
2020 

Antal/beslut  
2021 

SoL Avlösning i 
hemmet 

1/1     

 Dagverksamhet   1/1 4/3  

 Vård- och 
omsorgsboende 

2/2 3/3  1/1  1/1 

 Korttidsplats/v
äxelvård 

 1/1    

 Hemtjänst    1/1  

 Trygghetslarm      1/1 

 Kontaktperson    1/1  

LSS Boende för 
vuxna 

4/1 10/2 8/4 8/4  8/3 

 Boende för 
barn/unga 

1/1     

 Korttidsvistelse 2/1 4/2    2/2 

 Kontaktperson  1/1 1/1 1/1  2/2 

 Daglig 
verksamhet 

 2/2 1/1 4/3  13/4 

 

Till IVO har 13 beslut rapporterats som ej verkställda beslut efter den första 
tremånadersperioden. Sex av besluten rapporterades första gången under 2020 och 
finns med i tabellen, två i kolumnen boende vuxna LSS, två i kolumnen kontaktperson 
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LSS och två i kolumnen daglig verksamhet LSS. 

Insatsen boende vuxna LSS omfattar tre enskilda beslut varav ett beslut rapporterades 
in fem gånger, ett beslut rapporterades in två gånger och ett beslut rapporterades in 
en gång. 

Insatsen daglig verksamhet LSS har fyra enskilda beslut, varav ett beslut rapporterades 
in fem gånger, ett beslut rapporterades in fyra gånger och två beslut rapporterades in 
två gånger vardera. 

 

Tabell 3 redovisar beslut som har rapporterats till IVO som 
verkställda eller avslutade under 2021 samt jämförelse med åren 
2017-2020. 

 

 

Ett beslut boende vuxen togs andra kvartalet 2020, två beslut boende vuxen och ett 
beslut korttidsvistelse togs andra kvartalet 2021 och två beslut kontaktperson och ett 

Tabell 3:  

Lagstiftning Insats   Antal 2017   Antal 2018  Antal 2019  Antal 2020     Antal 2021 

SoL Avlösning i 
hemmet 

1     

 Dagverksamhet  1 2 23                                           1 

 Vård- och 
omsorgsboende 

4 12 10 2                                             8 

 Korttidsplats/v
äxelvård 

1 4  2  

 Hemtjänst    1  

 Kontaktperson  3 3 3                                            3 

 Boendestöd   2 1  

 Medboende   1   

 Ledsagning   2   

 Trygghetslarm   1                                                1 

LSS Boende för 
vuxna 

2 3 6 3                                           2 

 Boende för 
barn/unga 

1  1   

 Korttidsvistelse 1 4                                                1 

 Korttidstillsyn 1 1    

 Kontaktperson 
 

6 2 5                                             6 

 Daglig 
verksamhet 

  5 1                                          6 

 Ledsagarservice    2                                               1 

Totalt:  11 34 35 43                                            29 
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beslut boende vuxen togs under tredje kvartalet 2021. 

 

Fyra beslut inom SoL har inte verkställts till och med 2021-12-31. Ett beslut vård- och 
omsorgsboende, ett beslut dagverksamhet och två beslut kontaktperson som togs 
under tredje kvartalet 2021. 
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5. Rapporteringsskyldighet 
 

5.1 AVVIKELSEHANTERING 

Registrerade avvikelser 2021 inom verksamheter som rör vård- och omsorg och 
personer med funktionsnedsättning 

 

 

Totalt har avvikelserna ökat marginellt för 2021. 
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De avvikelseposter som inte ökat 2021 är Rehab, och Informationsöverföring, övriga har ökat i 
frekvens för 2021. 

Övriga avvikelser  

2021 Omvårdnads händelse 179 st., MTP 34 st., Info överföring 66 st., Rehab 5 st., Larm/sök 69 st., 
dokumentation 31st, och bemötande 49 st.  
Läkemedel 764, Fall 1791       
         
Totala antal avvikelser 2021; 1197 + 1791 = 2988  
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På grund av byte av avvikelsesystemet under året kan det inte identifieras hur många individer som 
faller ofta. 

När det gäller fallavvikelser så har de minskat något från 2020. Fallincidenter är vanliga inom särskilda 
boenden, gruppboende för dementa men vi ser en ökad frekvens inom hemtjänsten och hos brukare 
som endast har trygghetslarm. 

 

RESULTAT 

Resultatet av antal avvikelser är på ungefär samma nivå som tidigare år. Det viktigaste är att 
verksamheterna har ett systematiskt arbete kring de avvikelser som inträffar med syfte att förebygga 
att de upprepas. Detta varierar och det finns ytterligare förbättringar att göra.  

Avvikelser beträffande läkemedel har minskat två år i rad men kan säkert minskas ytterligare. Det 
digitala signeringssystemet har bidragit till denna minskning.  

Fallavvikelser ligger kvar på en högnivå det blir inget trendbrott. Det trots att vårdtagarna är färre 
inom vård- och omsorgsboende. 

Det fallpreventiva arbetet ingår i kvalitetsregistret Senior alert där tvärprofessionellt teamarbete ska 
ske för att förebygga fall. Men på grund av ökad belastning i verksamheterna och vakanta 
fysioterapeuttjänster så har det förebyggande arbetet fått prioriteras ned. Både fysioterapeut och 
sjuksköterska är viktiga kompetenser i det förebyggande arbetet. 
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EXTERNA AVVIKELSER REGIONEN 

 

RESULTAT 

Avvikelser från kommunal hälso- och vård till slutenvården och vårdcentralerna har ökat under 2021 
medan avvikelser från regionensverksamheter till kommunen har minskat. Det är främst 
läkemedelsavvikelser som har ökat. Det är också avvikelser som berör samverkansprocessen gällande 
planering och utskrivning som har ökat. 

 

ANALYS  

I samverkan är det avvikelser gällande läkemedel och överföring av ordinationsunderlag som 
fortsätter att vara problem i vår verksamhet men även i hela GGVV-området. Vi får inte entydiga 
ordinationer från specialistvården vid utskrivning från sjukhuset och det är en patientsäkerhetsrisk. 
Utskrivningsprocessen i LINK snabbas upp mer och mer och datum för utskrivningsklar flyttas fram 
om och om igen. Detta skapar bekymmer i kommunens verksamheter som ska planera för att möta 
upp vårdtagarens behov vid hemkomsten med hjälpmedel, matdistribution, hemtjänst, larm och 
insatser från hemsjukvården. Mycket tid läggs då på att planera och planera om. Detta har framförts 
till specialistvården men det har varit ett hårt tryck på platser där.  

De tidiga hemgångarna driver också på kostnaderna för hjälpmedel. Det förekommer också att man 
skrivs ut sent i livet slutskede och överförs till korttids. Vi kommer att följa dessa tendenser i GGVV- 
kommunerna för att se hur detta utvecklas efter pandemin. 

 

5.2 LEX SARAH OCH LEX MARIA 

Socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården ska ge god vård och insatser av god kvalitet 
till de personer som har behov. Avvikelsehantering, lex Sarah och lex Maria är en del av det 
systematiska kvalitetsarbetet och syftar till att nämndens verksamheter ska rätta till brister, lära av 
det inträffade,  

Förvaltningens avvikelse- och lex Sarah/lex Maria-utredningar beskriver orsaker på individ- och 
enhetsnivå och relevanta åtgärder vidtas medan bakomliggande orsaker och åtgärder på övergripande 
systemnivå är svårare att få till t.ex. IT-relaterade brister eller resursbrister (ekonomi, personal). 

Under 2021 har 15 händelser utretts enligt bestämmelserna om lex Sarah och 4 har anmälts till IVO. 
Det är en minskning i förhållande till tidigare år. 

Tre händelser har utretts som lex Maria händelser ingen har anmälts till IVO. 
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Det har inkommit 42 rapporter enlig Lex Maria via avvikelsesystemet. Dessa har utretts av chef, 3 
har gått vidare till MAS för ytterligare ställningstagande till Lex Maria anmälan. Det finns ett 
informationsbehov i verksamheten om vad Lex Maria rapportens funktion är som vi behöver jobba 
vidare med. 

 

Lex Maria Rapport 

Fördröjd 
vård och 
behandling  

 Incident 
med 
MTP 

Läkemedel  Extern 
avvikelse 

IT- och 
teknik 
problem  

Kompetensbrist  Fall  

2  2 8 3 2 2 23 
 

Rapporter 2021 lex Sarah och Maria till IVO  

Sammanställning av rapporter Lex Sarah/lex Maria samt Lex Sarah och Lex Maria som anmälts till IVO. 
 

Verksamhetsområde Rapporter både Sarah och 
Maria* 

Lex Sarah anmälan till IVO Lex Maria anmälan till IVO 

IFO 4 2  
Vård och omsorgsboende 2    
Omsorg i ordinärt boende   3  1   
Funktionshinder   10  1   
Hälso- och sjukvård 42   0 
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6. Hantering av klagomål och synpunkter 
 

Klagomål inkomna till socialförvaltningen från IVO efter att medborgare vänt sig 
dit 

Har man klagomål på vård och omsorg kan man idag vända sig direkt till IVO med dessa. IVO gör 
sedan en bedömning och skickar till berörd kommun att utreda och handlägga. IVO vill sedan ha in 
utredningen och bedömer om utredning är korrekt gjord. I andra situationer vill IVO ha ett yttrande 
om vad vi gör i ärendet och ibland följer de upp ärenden vid kommande tillsyn. 

 

Verksamhet Klagomål via IVO 

Vårdboende  

IFO  

Ordinärt boende  

Funktionshinder omsorg  
Hälso- sjukvård 1 

  

 

Klagomål har handlat om utförande av hälso- och sjukvårdsinsats. 

 

Patientnämnden 

Socialförvaltningen har fått en sammanställning för patientnämndens verksamhet 
för 2021. Det har inte inkommit något ärende via patientnämnden för 2021 till 
socialförvaltningen. 

 
Synpunkter, beröm, klagomål och förslag inkomna via Gislaveds 
kommuns synpunktshantering "Tyck till". 

Synpunkter, beröm, klagomål och förslag tas emot i det kommungemensamma systemet 
"Tyck till" dit invånare kan vända sig och lämna synpunkter oavsett vilken kommunal 
verksamhet det gäller. Den som lämnat synpunkten får en bekräftelse på att synpunkt 
emottagits. Sedan kommer respektive chef att utses som utredare och en återkoppling ska 
ske inom 7 vardagar. 

Sammanställning av inkomna synpunkter och klagomål via kontaktcenter för 2021. 

2021 Tyck till  Klagomål  Synpunkter  

Totalt 29 
ärenden  

13 16 
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De synpunkter som kommit in till socialförvaltningen övergripande handlar om 

• ”Läskärendet”  
• Nerläggning av särskilda boenden Lugnet och Mariagården 
• Hemsidan inte var uppdaterad 

 
Klagomålen på särskilda boenden handlar om 

• Kost och ”läskfrågan”  
• Avsaknad av Wifi  

 
Klagomålen på ordinärt boende och hälso- och sjukvård handlar om 

• Bilkörning,  
• Kommunikation 
• Kompetens  
• Biståndshandläggning av ärende 
• Kost, matsedel 

 
Klagomål IFO 

• Bemötande 
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7. Riskanalys och händelseanalys 
 

KOMMUNAL HÄLSA- SJUKVÅRD 
Kommunal hälso- och sjukvård har i årsarbetare leg sjuksköterska 43,20 dag och 4,80 natt (i budget). 
Det är viktigt att tänka på att hemsjukvården har ett stort hälso- och sjukvårdsuppdrag som omfattar 
många individer med behov av hembesök. Därför påverkas hemsjukvården också mycket vid 
förändringar i sjuklighet i samhället som t ex vid en pandemi. Hemsjukvården är en viktig del av 
sjukvårdsystemet och omfattningen kommer att öka allt eftersom vården blir mer komplex i 
hemmen.  

Gruppen legitimerad personal är sårbar eftersom de är få i förhållande till behov av insatser och 
geografisk yta som ska täckas i kommunen. Individuella planer ska upprättas för individens behov och 
följas för att ha en grund i uppdraget. När de nu blir sjukare även i hemmen så kräver det mer 
insatser från legitimerad personal. Bemanningen har av och till varit mycket reducerad på grund av 
sjukdom och vakanser. Det har lett till att de har fått prioritera hårt bland sina uppdrag. Det gäller 
både rehab och sjuksköterskor. Rehab har 21,0 årsarbetare (i budget). Det finns idag inga marginaler 
för frånvaro i organisationen och få vikarier. Det innebär att områden får kopplas, så i stället för två 
sjuksköterskor får en sköta två eller flera områden. Kommunen är en sjukvårdshuvudman med ansvar 
för patientsäkerheten. Det är därför viktigt att det sker riskanalyser utifrån variation i belastning och i 
krisscenarion för att öka robustheten i organisationen.   

Vårdtagare med "vanliga" sjukdomar har skrivits ut från sjukhuset i snabb takt, då det på sjukhuset 
behövts platser till covid-19 sjuka. Denna snabba utskrivningstakt från sjukhuset håller i sig. 
Vårdtagare har också ett högt behov av rehabilitering då vårdtiden på sjukhuset är så kort att 
mobiliseringen inte kommit igång. Detta syns tydligt när det gäller hjälpmedelskostnaderna som 
skjuter i höjden. Även de som kommer tillbaka till sitt ordinära boende har behov av mer insatser 
framför allt initialt. Det kräver att den kommunal rehab organisationen har förutsättningar att möta 
dessa behov för att ge individen möjligheter att rehabilitera sig till så hög självständighet som möjligt. 
Det är också kostnadseffektivt att på sikt skjuta fram behoven av stödinsatser. Hälso- och 
sjukvårdsorganisationen behöver växa i takt med dessa behov. 

En ytterligare komplikation är att det är svårt att rekrytera och behålla legitimerad personal.  

Verksamheten bygger på att olika insatser kan delegeras till omvårdnadspersonal. Det är i grunden 
bra att ta tillvara omvårdnadspersonalens reella kompetens. Det kräver dock att de har 
grundläggande kunskaper i omvårdnad och tillräckliga språkkunskaper för att de ska kunna utföra 
även delegerade uppgifter på ett patientsäkert sätt. Legitimerad personal behöver mer utrymme för 
att undervisa, handleda, följa upp delegerade uppgifter. Annars riskerar det att påverka 
patientsäkerheten negativt. För att säkerställa att det inte blir för låg nivå på legitimerad personal 
måste riskanalyser göras i förhållande till patientsäkerheten.       

 

KORTTIDSVÅRDEN 
De snabba utskrivningarna från specialistvården har ökat trycket på våra korttidsplatser. Korttids har 
blivit mer av en ”mellanvårdsform för alla olika specialiteter” t ex ortopedi, kirurgi, och medicin m.fl.  

Flera av vårdtagarna skulle om de hade fått lite mer tid på sjukhuset kunnat gå direkt hem. Nu 
kommer de så tidigt att de inte har återhämtat sitt allmäntillstånd eller mobiliserat och då klarar de 
inte att gå hem. Det ställer krav på att kommunen anpassar tillgången till korttidsplatser. Behovet 
kommer att stå i förhållande till trycket på specialistvårdens platser och dess antal. Korttids kommer 
att behöva ha en flexibilitet som kan möta variationen inom specialistvården. 
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MATERIALFÖRSÖRJNING OCH SÅRBARHETER I DIGITALA SYSTEM 
Skyddsutrustning har inte varit något problem med under 2021. Vi har fått våra leveranser från 
upphandlade företag. Pandemin har synliggjort vår sårbarhet när det gäller försörjningen av 
skyddsutrustning. Det finns även andra områden som vi behöver ha reservkapacitet för t ex 
medicintekniska produkter, läkemedelshantering och distribution, som vi som vårdgivare är skyldiga 
att säkerställa.  

Vi arbetar med att digitalisera flera delar i vår verksamhet så som dörrlås, läkemedelskåp, larm, tillsyn 
och vi ser att det är viktigt för att vi ska klara de utökade behov som vi står inför inom vård och 
omsorg. Baksidan på detta är så klart att om vi får bekymmer med elförsörjningen eller problem med 
den digitala infrastrukturen så blir det oerhört svårt om inte omöjligt att ha reservrutiner som kan 
möta alla dessa behov. Det finns inte resurser för att genomföra all tillsyn genom fysiska besök.  

Därför behövs planer för att hanterar dessa situationer. Det behövs beslut om hur lager, upphandling 
och leveranser av nödvändiga produkter ska säkras framöver.  Kommunen är en sjukvårdshuvudman 
med samma ansvar för vårdtagare i kommunen som regionen har för sina. Med ett ökande 
vårdåtagande för fler med mer behov måste sårbarheten analyseras och planer finnas för hur olika 
scenarion ska hanteras. 
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8. Övrigt förbättringsarbete 
 

PANDEMIHANTERING 
Pandemins påverkan 
Under hela 2021 har det handlat mycket om att hantera pandemins verkningar.  Det har utförts 
mängder av provtagningar, smittspårningar och arbete för att hindra smittspridning.  Efter att 
Vaccinationer genomförts har de allvarligare och dödliga infektionerna av covid-19 minskat. Men även 
om den svåra sjukligheten minskade så skapade covid-19 i slutet av 2021 problem med 
personalfrånvaro då samhällssmittan var hög och många tvingades att vara hemma från jobbet. 
Verksamheterna klarade att hantera situationen eftersom man kunde omfördela personal mellan 
områdena och mellan norra och södra kommundelen.  Det kommer troligen att behövas nya 
vaccinationsomgångar för de vårdtagare som vi ansvarar för inom kommunal hälso- och sjukvård. Så 
vi kommer att få hantera dessa efterverkningar under lång tid i verksamheten.   

 

Samverkan med enheten Vårdhygien och Smittskydd  
Samarbetet med smittskydd under dessa pandemi år har varit oerhört viktigt för vår förmåga att 
hantera smittspridningen. På smittskydd finns en hygiensjuksköterska som arbetar med de 
kommunala verksamheterna i länet när det gäller vårdhygien och smittskyddsfrågor. I den kommunala 
verksamheten återfinns de vårdtagare som har ökade riskfaktorer för smitta så som ålder, kroniska 
sjukdomar, funktionsnedsättning mm. Därför är samarbetet med hygiensjuksköterskan även under 
normala förhållanden viktigt för att minska smittspridning. 

 

Apotekare i samverkan mellan kommunen och Vårdcentral Bra Liv 
Smålandsstenar och Gislaved  
Sedan 2019 har vi en gemensam apotekare som vi delar mellan den kommunala verksamheten och 
vårdcentralerna. Under 2021 har apotekaren arbetat med olika rutiner för att underlätta 
administration och logistik kring elektroniska fullmakter, hantering av dosrullar, och beställningar av 
läkemedel inom kommunens verksamhet. Arbete med läkemedelsgenomgångar, APO-dos, 
receptförnyelse har skett i samverkan med vårdcentralerna. Apotekaren har också gått igenom 
läkemedelslistor för vårdtagare med kontakter både hos specialistvården, vårdcentralen och i den 
kommunala verksamheten som stöd till läkarens förskrivning. 

 

Verksamhetssystemet Combine, och DF-respons för avvikelsehantering 
Mitt i att hantera pandemi har verksamhetssystem och avvikelsesystem bytts. Detta var planerat 
innan pandemin bröt ut. Uppstarten flyttades fram men tillslut kunde vi inte skjuta upp det längre. 
Det har varit en utmaning att göra systembytet men nödvändigt. Dessa nya system ska vara säkrare 
och modernare i sina funktioner.  

De nya systemen har krävt utbildningsinsatser för personalen som har varit svåra att genomföra på 
grund av pandemin. Det har inte funnits den tid som behövts för att ge personalen optimalt stöd vid 
införandet och vi kommer att få fortsätta att arbeta med ytterligare utbildningar och rutiner för att 
personalen ska bli trygg med både dokumentationsprocesser och systemen. 

 

Välfärdsteknik och nattillsyn med tillsynskamera 
När det gäller välfärdsteknik som t ex tillsynskamera så märker vi en ökad acceptans och öppenhet 
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för dessa trygghetslösningar. Det är väldigt viktigt att kunna ge en god information om hur det 
fungerar och att individen styr utformningen av insatsen. Här är det personliga mötet viktigt för att 
förmedla kunskapen och skapa trygghet hos användarna. Dessa lösningar innebär faktiskt en möjlighet 
till ökad frekvens av tillsyn som vi inte hade klarat att möta med fysiska besök, på grund av restid. 
Sömnen blir ostörd och närstående känner en ökad trygghet i att om något skulle hända kommer det 
att upptäckas i ett tidigare skede. Det finns 20-25 tillsynskameror i bruk som står för ca 47 tillsyner 
per natt året runt.   

Installerade trygghetslarm är ca 750. Det är många som är knutna till tjänsten. Det innebär ett högt 
tryck på larmhantering, speciellt nattetid när nattpatrullen har längre resväg. Insatserna har ökat och 
fler brukare har fler besök. Larmen ger många en trygghet att bo kvar i ordinärt boende. 

Det har också köpts in digitala läkemedelsskåp som kan användas, i både i ordinärt boende och i vård 
och omsorgsboende, för att säkerställa hanteringen av läkemedel som hälso-och sjukvården har 
övertagit ansvaret för. 

 

Nära vård  
God och nära vård är den största reformen inom vård och omsorg sedan Ädelreformen. Flera 
statliga utredningar har lagt grunden för denna primärvårdsreform.  Förändringarna drivs fram av den 
demografiska utvecklingen i landet.  Där prognosen för den kommande 10-årsperioden visar på 50 % 
ökning av befolkningsgruppen 80+ medan ökningen i arbetsför befolkning endast är 5 %. 

För kommunerna innebär reformen att vi nu i hälso- och sjukvårdslagen har ett gemensamt ansvar 
för primärvårdsuppdraget tillsammans med regionens primärvård.  Det kommer att kräva en 
utveckling av samverkan mellan den regionala och den kommunala primärvården för att vi ska kunna 
möta samhällsinnevånarnas behov av vård och omsorg.  

Det förebyggande arbetet när det gäller hälsa måste bedrivas av alla aktörer i samhället. Det kommer 
att blir ett tydligt gemensamt uppdrag att arbeta förebyggande för att stärka individers hälsa och ge 
dem verktyg att själva kunna stärka sin hälsa framöver. Det individuella ansvaret kommer att öka och 
nya former av stöd, vård, behandlingar som sker digitalt måste växa fram. Målet är att vården ska 
utgår från individuella förutsättningar och behov som bygger på relationer, hälsoförebyggande och 
proaktiv vård. Detta ska bidra till en jämlikare hälsa, trygghet och självständighet som grundas i 
gemensamt ansvarstagande och tillit  

Inom socialförvaltningen har flera små steg tagits för att ta oss mot målet. De digitala arbetssätten har 
utökats t ex vid utskrivningar från sjukhus och samordnade vårdplaneringar. Arbete med att 
koordinera kontakter har utvecklats genom tillskapandet av en vårdkoordinator. Vi samverkar med 
regionens primärvård om en apotekare som jobbar inom bådas verksamheter. Nya samverkans 
forum mellan regionen och den kommunala verksamheten utvecklas. De digitala systemen utvecklas 
mot att vi ska kunna kommunicera lättare över huvudmannagränserna och systemen har 
uppgraderats för att verksamheten ska hänga med i utvecklingen. 

Bemanning, kompetens och kommunikation  

De utmaningar som vi redan står i och som kommer att öka är att klara bemanningen inom vård och 
omsorg.  Det behöver utvecklas stöd till de individer som är intresserade av att arbeta i våra 
verksamheter. Alla personal som kan rekryteras kommer att behövas och utmaningen kommer att 
vara att pussla ihop kompetensen med uppdragen.  

Den kommunala hälso-och sjukvården har över tid överlåtit mer hälso- och sjukvårdsuppdrag till 
omvårdnadspersonal för att skapa en bättre kontinuitet, resurseffektivitet och minska på resor. Det 
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innebär att det ställs höga krav på de som ska arbeta på dessa tjänster.  För att möta dessa behov 
behöver vi utveckla en språkstödjande organisation med möjlighet till utbildningsinsatser knutna till 
arbetsplatserna.  Vi behöver också skapa möjligheter till praktisk vidareutbildning inom våra 
verksamheter för att skapa bättre förutsättningar att arbeta och utvecklas hos oss. 

Det kommer att krävas en omställning av verksamheten för att klara både bemanning, kompetens 
och ekonomi.  

Till detta kommer också att vi ska ha en hög patientsäkerhet och förhålla oss till lagar och utveckla 
användningen av digitala stödsystem. Våra samhällsmedborgare har förväntningar som kanske inte 
stämmer med vad vi kan leverera och detta gap behöver överbryggas genom en god kommunikation. 
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