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Inledning
Enligt patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 ska vårdgivaren skriva en patientsäkerhetsberättelse. Idén med patientsäkerhetsberättelsen är att öppet och tydligt för alla redovisa strategier,
mål och resultat av arbetet med att förbättra patientsäkerheten.
Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att bedöma hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten har bedrivits i verksamhetens olika delar, och att informationsbehovet hos externa intressenter tillgodoses. SOSFS
2011:9 7 kap. 3 §. Patientsäkerhetsberättelsen bör utformas så att den kan ingå i vårdgivarens
ledningssystem för patientsäkerhet. Patientsäkerhetsberättelsen ska vara färdig senast den 1
mars varje år.
Enligt SOFS 2011:9 7 kap. 1 § ska vårdgivaren som omfattas av 1 kap. 1 § 1 och 2 eller den
som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS varje år skriva en kvalitetsberättelse där
det framgår hur arbetet under året systematiskt och fortlöpande utvecklats och säkrat verksamhetens kvalitet samt vilka åtgärder som vidtagits och vilka resultat som uppnåtts.
Vård- och omsorgsförvaltningen har ett nära samarbete mellan HSL samt LSS/SoL för att
skapa en samsyn och en helhetssyn för våra medarbetare och en ökad kvalitet för den enskilde. Därför är patientsäkerhetsberättelsen och kvalitetsberättelsen sammanslagen.

Grundläggande förutsättningar för säker vård
Engagerad ledning och tydlig styrning
En grundläggande förutsättning för en kvalitativ och säker vård är en engagerad och kompetent ledning och styrning på alla nivåer.

Övergripande mål och strategier
Målet med kvalitet- och patientsäkerhetsarbetet är enligt nämndens mål att vår verksamhet
ska präglas av god kvalitet, trygghet och trivsel.

Organisation och ansvar
SFS 2010:659,3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1
Förvaltningschef är övergripande ansvarig för kvalitetsarbetet inom Vård- och omsorg.
Medicinskt ansvarig sjuksköterska planerar, leder patientsäkerhetsarbetet och initierar egenkontroller inom HSL på förvaltningsnivå. Tillsammans med kvalitetscontroller planerar och leder kvalitetsarbetet för gemensamma projekt och egenkontroller på förvaltningsnivå.
Kvalitetscontroller planerar, leder kvalitetsarbetet och initierar egenkontroller inom SoL/LSS på
förvaltningsnivå. Tillsammans med medicinskt ansvarig sjuksköterska planerar och leder kvalitetsarbetet för gemensamma projekt och egenkontroller på förvaltningsnivå.
Kvalitetsträffar har som syfte att på en övergripande- samt enhetsnivå förbättra, utveckla och
säkra kvaliteten inom Vård- och omsorg. Det övergripande arbetet vid kvalitetsträffarna leds av
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Kvalitetscontroller, Medicinskt ansvarig sjuksköterska samt systemansvarig. Kvalitetsarbetet i
verksamheten ansvarar enhetschefen för respektive enhet för utifrån kvalitetsledningssystem.
Förvaltningens ledningsgrupp arbetar bland annat med att fastställa rutiner, diskutera och fatta
beslut gällande exempelvis nationella undersökningar, övergripande egenkontroller. Ledningsgruppen består av förvaltningschef, enhetschef för myndighet, verksamhetschef för LSS & Socialpsykiatri, äldreomsorg och hälso- och sjukvård.

Samverkan för att förebygga vårdskador
SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 §, 7 kap. 2 § p 3
Processer/områden som identifierats där samverkan har skett för att förebygga att patienter
drabbas av en vårdskada.
Samverkansträff med psykosmottagningen
Samverkan pågår mellan enhetschef, medicinskt ansvarig sjuksköterska, psykiatrisjuksköterska i kommunen och psykosmottagningen. Syftet är att skapa en förståelse för varandras
verksamheter och ett kontaktnät för att underlätta samarbetet vilket leder till en ökad kvalitet
för den enskilde.
Flexible Assertive Community Treamtment (FACT)
Bjuvs kommun är anslutna till FACT. FACT är ett arbetssätt som verkar för ett flexibelt omhändertagande för personer inom allmänpsykiatri som har ett utökat behov relaterat till sin sjukdom. Det är ett pågående samarbete mellan Region Skåne och kommunen.
Mobilt vårdteam
Kommunen har tillsammans med primärvården arbetat för att öka antalet inskrivningar i Mobilt
Vårdteam för att kunna arbeta i takt med hälso- och sjukvårdsavtalet.
Samordnad individuell plan (SIP)
Samordnad individuell plan används vid samverkan mellan den enskilde samt interna och externa vårdgivare enligt rutin och vägledning för samverkan vid utskrivning från sluten hälsooch sjukvård.
Samverkan vid utskrivning (SVU)
Kommunen samverkar vid utskrivning från slutenvård tillsammans med slutenvård, specialistvård och primärvård. Vid närsjukvårdsråd diskuteras förbättringsmöjligheter vid vårdövergångarna för att skapa en sömlös hälso- och sjukvård för patienterna.
Samverkan kvalitetsnätverk
Kvalitetscontroller/kvalitetsutvecklare samverkar och utbyter erfarenheter kring frågor som
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kvalitetsledningssystem inom Familjen Helsingborg, dock har samverkan varit satt på paus under året på grund av pandemin.
Intern samverkan mellan enheter
Genom kvalitetsträffarna skapas det möjligheter för att samverka mellan enheter i kommunen.
Intern samverkan mellan professioner
Berörda professioner träffas regelbundet via teammöten för att arbeta förebyggande med hjälp
av kvalitetsregister.
Samverkan Sveriges kommuner och regioner (SKR)
Medicinskt ansvarig sjuksköterska samt systemansvarig har en dialog med Sveriges kommuner och regioner för statistik och övergripande information.
Samverkan Vårdhygien
Medicinskt ansvarig sjuksköterska får information från Vårdhygien samt kontaktar för råd och
stöd vid behov.
Samverkan Smittskydd Skåne
Medicinskt ansvarig sjuksköterska får information från Smittskydd Skåne samt kontaktar för
råd och stöd vid behov.
Samverkan MAS-nätverk
Medicinskt ansvarig sjuksköterska samverkar och utbyter erfarenheter kring frågor som rör
kommunal hälso- och sjukvård.
Regional samverkan i Skåne
Medicinskt ansvarig sjuksköterska får information angående nuläge gällande pandemin. Deltagare vid samverkan är bland annat Smittskydd Skåne, Region Skåne, Länsstyrelsen och Vårdhygien.
Klustersamverkan Nordvästra Skåne
Medicinskt ansvarig sjuksköterska samt förvaltningschef samverkar gällande frågor relaterat till
pandemin med sjukhuschef, representanter från primärvården samt medicinskt ansvariga sjuksköterskor och förvaltningschefer från familjen Helsingborg.
Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH)
Samverkan mellan kommun och ASIH för att förbättra samarbete som ska gynna den enskilde.
Samverkan sker på ledningsnivå samt i verksamheten.
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Lokal samverkan med vårdcentraler
Representanter från verksamheten samverkar med representanter från vårdcentralerna belägna i Bjuvs kommun för att förbättra samarbetet och tillsammans utveckla god och nära vård.
Ett gemensamt avtal reglerar råd, stöd och fortbildning av läkare till legitimerad personal i verksamheten.

Informationssäkerhet
Chef för aktuell enhet ansvarar för att medarbetare endast har tillgång till de journaler, den
dokumentation som krävs för arbetsuppgifterna. Beställning av behörighet görs av chef till systemansvarig.
Loggkontroller i vårt verksamhetssystem samt Nationell patientöversikt (NPÖ) utförs två
gånger per år enligt rutin.

Dokumentationsskyldighet
Arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla verksamhetens kvalitet ska dokumenteras (SOSFS 2011:9).
Kravet på dokumentation innefattar alla delar av det systematiska kvalitetsarbetet. Det innebär
att fastställda processer och rutiner ska vara dokumenterade. Det innebär även att arbetet
med riskanalyser, egenkontroller, hantering av klagomål och synpunkter samt rapporter ska
dokumenteras liksom vilka förbättrande åtgärder som det finns behov av. Kvalitetsarbetet dokumenteras i ett digitalt verksamhetssystem.

En god säkerhetskultur
På arbetsplatsträffar, verksamhetsmöten, teamträffar och för de som har kvalitetsteam skapas
möjlighet till reflektion och lärande av kollegor emellan men även mellan olika professioner vilket ger möjlighet till utveckling både för verksamheten och på ett personligt plan. Avvikelser,
Lex Sarah och Lex Maria arbetas med fokus på förbättring och utveckling och genom det få
ökad kvalitet i verksamheten och ett lärande för medarbetarna.
Inom äldreomsorg och LSS & Socialpsykiatri lyfts reflektion som en viktig del i det dagliga arbetet men att här finns förbättringspotential vilket kommer att lyftas in som ett av områdena att
arbeta vidare med i den påbörjade kompetensförsörjningsplanen.

Adekvat kunskap och kompetens
Enligt Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete - Handbok för tillämpningen av föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
(2012) omfattas samtlig personal av kompetenskrav. Inom hälso- och sjukvård ska det finnas
personal som behövs för att kunna ge god vård. För utförande av uppgifter med god kvalitet
inom socialtjänsten ska det finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet. För verksamhet enligt LSS ska det finnas den personal som behövs för att kunna ge ett gott stöd och
en god service och omvårdnad. Att personal har rätt kompetens är en förutsättning för att de
ska kunna medverka i kvalitetsarbetet och ge en god vård och omsorg. Enhetschefen ansvarar
för att det finns den kompetens som krävs för att bedriva vård och omsorg med god kvalitet
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inom sina verksamheter.
Digital lärplattform
Under senhösten 2021 fick samtliga medarbetare inom Vård- och omsorgsförvaltningen och
Omsorg i Bjuv AB tillgång till en digital lärplattform med webbutbildningar som skapar möjlighet
till kontinuerlig kompetensutveckling på grupp och individnivå. Det finns inom äldreomsorgen
samt LSS & Socialpsykiatri obligatoriska utbildningar i form av årshjul som varje medarbetare
ska göra som basal hygien, sekretess men även verksamhetsspecifika som inom äldreomsorgen utbildningar som bemötande inom demens och för LSS & Socialpsykiatri bland annat AKK
(Alternativ kompletterande kommunikation). Lärplattformen skapar möjlighet för chef och medarbetare att tillsammans följa och planera kompetensutvecklingsplan på individnivå.
Äldreomsorgslyftet
Äldreomsorgslyftet skapar även möjlighet för verksamheterna att satsa och ge sin personal
möjlighet att utvecklas i sin profession och kompetens, behålla engagemang vilket kan leda till
ökad kvalitet för den enskilde.
•
•
•
•
•

29 medarbetare har utbildats till handledare för att kunna handleda elever från Vårdoch omsorgscollege,
en medarbetare läser på Yrkeshögskola med inriktning psykisk ohälsa,
en till specialistundersköterska inom demens,
en medarbetare till specialistundersköterska inom rehab,
fem medarbetare läser till undersköterska.

Uppdragsbeskrivning för handledare är skapad men en plan behöver göras för hur uppdragsbeskrivning ska se ut för de undersköterskor som läser en specialistutbildning samt för språkombud. Under 2022 planeras fortsatt för att fler medarbetare ska ha möjlighet att utbilda sig till
handledare, utbilda sig från vårdbiträde till undersköterska, gå specialistutbildning på yrkeshögskola samt att inom äldreomsorgen satsa på språkombud.
Personalens medverkan i kvalitetsarbetet
För att uppnå god kvalitet och hög patientsäkerhet är personalens engagemang och delaktighet nödvändig. För att uppmuntra till delaktighet och ökad medverkan i kvalitetsarbetet kan
varje enhet bygga ett kvalitetsteam med kvalitetsledare utefter enhetens behov som har till
syfte att utveckla och säkra kvaliteten. Enhetschefen är ansvarig för det systematiska kvalitetsarbetet på sin enhet och det arbete som kvalitetsledare och kvalitetsteamet utför. Kvalitetsteamen är individuellt uppbyggda för att skapa bästa möjliga förutsättningar för att arbeta utifrån
ledningssystemet. I verksamheterna utförs egenkontroller som personalen medverkar med sin
kompetens samt i ett lärande syfte.
Under 2021 planerades det för fyra kvalitetsträffar inom äldreomsorgen där ombud från varje
verksamhet deltar, på grund av pandemin kunde endast två genomföras. Kvalitetsträffarna är
ett utbyte av information, kunskap, reflektion, tankar och idéer. En möjlighet till inspiration och
delaktighet.
Inom hälso- och sjukvård finns ett avtal med Region Skåne gällande råd, stöd samt fortbildning
av personal. I de fall det förekommer avancerad sjukvård i ordinärt och särskilt boende stöttar
regionen med utbildning till personal.
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Patienten som medskapare
Samordnad individuell plan (SIP)
Samordnad individuell planering är den enskildes plan och upprättas då kommunen har ett delat ansvar med annan vårdgivare. SIP förekommer exempelvis vid påbörjad vårdkontakt med
kommunen, utskrivning från slutenvård, förändrat eller försämrat tillstånd. Anhöriga bjuds in till
SIP efter den enskildes önskemål. Ett av målen med SIP är att den enskilde blir delaktig i sin
plan avseende bland annat vård- och behandling.
Välkomstsamtal
Vid välkomstsamtal träffas den enskilde, eventuellt anhöriga och olika professioner för att
skapa relationer och utbyta information.
Genomförandeplan
Genomförandeplan skapas tillsammans med den enskilde och dess kontaktman för att ge förutsättningarna att skapa en så god och individuell omvårdnad som möjligt. Anhöriga bjuds in
till genomförandeplan efter den enskildes önskemål.
Levnadsberättelse
Levnadsberättelse skapas tillsammans med den enskilde och dess kontaktman för att ge förutsättningarna att skapa en så god och individuell omvårdnad som möjligt. Anhöriga bjuds in till
levnadsberättelse efter den enskildes önskemål.
Anhörigträff
Anhöriga bjuds in till dialog och information gällande verksamheten, dock är de inte genomförda på grund av pandemin.
Boenderåd
Den enskildes möjlighet att framföra önskemål och synpunkter för att skapa delaktighet och
ökad kvalitet, boenderåd har genomförts men inte i samma utsträckning som tidigare på grund
av pandemin.
Brukarråd
Under 2021 har det planerats för ett gemensamt brukarråd som kommer att starta under 2022
för att öka brukarnas delaktighet. Brukarråden kommer att hållas av verksamhetschef samt
verksamhetsutvecklare inom LSS & Socialpsykiatri för brukare inom hela verksamhetsområdet, där det är frivilligt att delta. Här kommer viktiga händelser att lyftas samt att brukarna kan
framföra sina synpunkter och förbättringsförslag.
Undersökningar
Undersökningar sker på nationell samt lokal nivå för att öka kvaliteten i kommunen. Resultatet
presenteras på förvaltning-, verksamhet samt enhetsnivå och används till att analysera vilka
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områden som behöver förbättras. Det kan resultera i ett utvecklingsområde, övergripande rutin, projekt, egenkontroll. Inom LSS & Socialpsykiatrin har enhetschefer utsett frågeassistenter
som stöd för den enskilde samt att enkäterna har besvarats digitalt för att skapa möjlighet för
fler brukare att kunna svara själv på enkät.
Kvalitetsregister
Senior alert, BPSD och svenska palliativregistret är kvalitetsregister som används i verksamheten och där den enskilde eller närstående kan vara delaktig. BPSD bygger på individanpassade åtgärder utifrån skattningsskala från kvalitetsregistret. Senior alert förebyggande arbete
med individanpassade åtgärder relaterat till risker för ohälsa i munnen, risk för trycksår, risk för
fall och risk för undernäring. Svenska palliativregistrets syfte är att förbättra vården i livets slut
för patienten och närstående.

Agera för säker vård
SOSFS 2011:9, 5 kap. 2 §, 7 §, 8 §, 7 kap. 2 § p 2, PSL 2010:659, 3 kap. 10 §
Vårdgivaren ska utöva egenkontroll, vilket ska göras med den frekvens och i den omfattning
som krävs för att vårdgivaren ska kunna säkra verksamhetens kvalitet. Egenkontrollen kan innefatta jämförelser av verksamhetens nuvarande resultat med tidigare resultat, i jämförelse
med andra verksamheter, nationella och regionala uppgifter.

Öka kunskap om inträffade vårdskador
Lex Maria
Anmälan enligt Lex Maria ska utföras då en händelse inträffat där en patient drabbats av, eller
utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller allvarlig sjukdom.
Allvarliga avvikelser rapporteras till medicinskt ansvarig sjuksköterska som sedan tar ställning
till om det ska utredas enligt Lex Maria och anmälas till Inspektionen för vård- och omsorg,
IVO.
Lex Maria tas kontinuerligt upp i nämnd vid inträffande av allvarlig vårdskada eller risk för allvarlig vårdskada och medicinskt ansvarig sjuksköterska redovisar en årlig sammanställning till
nämnd av de Lex Maria som inkommit under året.
Under 2021 gjordes en Lex Maria anmälan till IVO. Anmälan handlar om att livsuppehållande
åtgärder hade kunnat påbörjas i ett tidigare skede om omvårdnadspersonal agerat annorlunda.
Händelsen har bland annat använts som ett case för att sedan diskuteras och reflekterats över
i mindre grupper i ett lärande syfte. Även strukturen i vårdpärmen har korrigerats med syftet att
medarbetarna enkelt ska hitta i den enskildes vårdpärm.

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse

10

10

Tillförlitliga och säkra system och processer
SOSFS 2011:9, 5 kap. 2§, 7 kap. 2 § p 2
KKIK
Kommunens Kvalitet i Korthet, KKIK beskriver på ett övergripande perspektiv kommunens kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner. Särskilt boende, hemtjänst samt verksamhet för personer med funktionsnedsättning ingår i undersökningen. Utifrån resultat gör
analys och eventuella åtgärder tas fram på övergripande nivå.
LSS
Utredningstid för samtliga LSS-insatser där utredningstid avser antal dagar från ansökningsdatum (det datum då ansökan om LSS-insats kommer in till kommunen, oavsett om ansökan
görs muntlig eller skriftlig) till beslut om LSS-insats, alla insatser. Inkluderar även beslut som
leder till avslag. 2021 var medelvärde 38 dagar jämfört med 84 dagar 2020. Under 2021 har
digitala möten frigjort tid samt att arbeta hemma har varit effektivt.
Väntetid avser antal dagar från att beslut tagits till första erbjudna inflyttningsdatum (den dag
då personen enligt kommunens erbjudande kan flytta in vare sig personen tackar ja eller nej)
för grupp- och serviceboende. Då det finns färre än 4 beslut under de årets sex första månader
så har det fyllts i en alternativ inmatning där uppgifter lämnas för en längre period bakåt i tiden
(1 jan 2020 - 30 juni 2021) Resultat förra året visade på 102 dagar men i år finns det inget resultat på grund av färre beslut än 4 under ovanstående period.
Hemtjänst
Resultat för hemtjänst gällande personalkontinuitet, det vill säga antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar är samma som föregående det vill säga 11 personal.
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Särskilt boende
Kvalitetsaspekter är frågor gällande kvaliteten på våra särskilda boende som besvaras av respektive enhetschef. På samtliga boenden erbjuds den enskilde möjlighet till daglig utevistelse,
det finns två organiserade och gemensamma aktiviteter per dag under vardagar samt att det
erbjuds organiserade aktiviteter även under helger. Det som är nytt för i år är att det erbjuds
möjlighet för varje enskild att välja rätt vid huvudmål under alla veckans dagar. Det som fortfarande inte fullt ut erbjuds är att den enskilde inte kan påverka vilka Tv-kanaler utöver basutbudet som det finns tillgång till i gemensamhetslokal.
Väntetid särskilt boende är medelvärde som väntat längre än 90 dagar avseende perioden från
ansökningsdatum (det datum då ansökan om plats på särskilt boende inkommer till kommunen, oavsett om det är skriftligt eller muntligt) till det första erbjudna inflyttningsdatum (då den
äldre får tillgång till boendet oavsett om den äldre tackar ja eller nej) under första halvåret
2021. Medelvärdet under 2021 är 17 jämfört med 57 dagar under 2020. Det fanns fler lediga
lägenheter under 2021 vilket medförde att väntetiden blev kortare samt att i och med införandet av Lifecare så har medelvärdet sjunkit då det registreras erbjudet inflyttningsdatum i stället
för det faktiska inflyttningsdatumet vilket var mer förekommande med Procapita.
Äldreundersökning - vad tycker äldre om äldreomsorgen?
Vad tycker de äldre om äldreomsorgen är en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning
om kvaliteten i hemtjänsten och på äldreboenden som genomförs årligen av Socialstyrelsen.
Enkäten besvaras av alla som är 65 år och äldre, och som har hemtjänst eller som bor i ett
särskilt boende.
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Syftet med undersökningen är att ge enskilda äldre en röst samt ta fram kvantitativa mått vilket
möjliggör att utfallet av insatser kan mätas och jämföras och därmed även utvärderas och utvecklas utifrån vad de som tar emot omsorg tycker. Resultatet används för jämförelser mellan
kommuner och verksamheter och som underlag för utveckling och förbättring av vården och
omsorgen om de äldre.
Resultatet analyseras av respektive enhet samt av ledningsgrupp på övergripande nivå och
blir en del av underlag till målstyrningen utifrån nämndens mål. Ansvarig för undersökningen är
verksamhetschef för äldreomsorg och resultatet presenteras för nämnden.
Socialstyrelsen genomförde inte äldreundersökningen "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen" under 2021 relaterat till upphandling av leverantör.
Vid äldreundersökningen 2020 identifierades ett behov av att arbeta med måltidsmiljön. Detta
innebar att en måltidsriktlinje för äldreomsorgen skapades men är inte publicerad i väntan på
den övergripande måltidsriktlinjen i kommunen. Måltidsriktlinjen inom äldreomsorgen kompletterar den övergripande. I samband med framtagande av måltidsriktlinjen startades ett pilotprojekt på Ekhaga. Pilotprojektet innebär att samtlig personal har utbildats i Livsmedelverkets måltidsmodell av kostchef, se bild.

Källa: Livsmedelsverket
Även samtliga måltidsombud inom äldreomsorgen har påbörjat utbildning av måltidsmodellen
vilket kommer att fortsätta under 2022. Vid utbildningstillfälle ges möjlighet till utbyte av erfarenheter och reflektion.
Äldreomsorgen har fortsatt att arbeta med att informera vårdtagarna vart de kan vända sig om
de har synpunkter och klagomål. Verksamheterna har olika tillvägagångssätt där hemtjänsten
har valt att dela ut blanketterna två gånger om året och ser då att fler vårdtagare lämnar in
synpunkter och klagomål. På de särskilda boendena informeras vårdtagarna samt anhöriga
om blanketten under välkomstsamtal samt att ett boende har dokumenterat att det även görs
vid uppdatering av genomförandeplan. Under 2022 kommer hemtjänsten inte att dela ut blanketter två gånger per år. Både hemtjänst samt särskilt boende kommer i stället satsa på att
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arbeta med personalen gällande vikten av att verksamheten får in synpunkter och klagomål
samt dela ut blankett vid välkomstsamtal. På särskilt boende kommer även affisch sättas upp i
entrén tillsammans med blanketter, personal kommer att informera på boenderåd samt på anhörigträffar om synpunkter och klagomål.
Nationell brukarundersökning inom funktionshinderområdet
Syftet med undersökningen som tillhandhålls av Sveriges kommuner och regioner (SKR) och
Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) är att få kunskap om hur brukarna inom
verksamheter enligt LSS (Lagen om särskilt stöd och service) och verksamheter för personer
med psykisk funktionsnedsättning enligt SoL (Socialtjänstlagen) upplever kvaliteten i verksamheterna. Resultat ligger till grund för ett fortsatt förbättrings- och utvecklingsarbete. Måtten kan
användas för jämförelser mellan kommuner, verksamheter och enheter samt mellan kommunala och privata aktörer, liksom över tid.
Resultatet analyseras av respektive enhet samt av ledningsgrupp på en övergripande nivå och
blir en del av underlag till målstyrningen utifrån nämndens mål. Ansvarig för undersökningen är
verksamhetschef för LSS och socialpsykiatri och resultatet presenteras för nämnden.
Under 2021 togs beslut om att endast daglig verksamhet, boendestöd och serviceboende inom
LSS & Socialpsykiatrin skulle genomföra brukarundersökningen, detta för att brukare som har
mer än en insats endast velat fylla i en undersökning. Ytterligare en anledning till beslutet är att
tiden för att hinna arbeta med förbättringsområden är för kort för att kunna se ett resultat. De
verksamheter som kommer att delta i brukarundersökningen under 2022 är således LSS
gruppbostad, personlig assistans och särskilt boende SoL.
Resultatet från 2021 har presenterats för varje medarbetare men på grund av pandemin har
resultatet inte kunnat presenteras för brukarna. Vilket planeras för att göras under våren med
träffar och ett material anpassat för de vi jobbar för.
Utifrån resultat fortsätter arbetet med AKK och kommer att vara ett prioriterat område under
2022 och hålls samman av verksamhetsutvecklare inom LSS & Socialpsykiatri.
Inför 2022 kommer verksamheterna att arbeta förberedande med ord och uttryck för att brukarna ska förstå olika ord som kommer att användas i undersökningen och på så sätt har lättare för att besvara den än mer självständigt.
Enhetsundersökning Äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård
Enhetsundersökning äldreomsorg och kommunal hälso-och sjukvård är en totalundersökning
till verksamheterna inom hemvården och vårdboende som genomförs av Socialstyrelsen. Enhetsundersökningen är ett verktyg för att analysera, följa och utveckla verksamheter på lokal,
regional och nationell nivå. I öppna jämförelser på enhetsnivå kan utförare jämföra sin verksamhet med andra verksamheter utifrån ett antal indikatorer. Jämförelser kan även göras med
resultat för kommun-, läns-och riksnivå. Vård-och omsorgsförvaltningen analyserar undersökningen årligen.
Socialstyrelsen genomförde inte äldreundersökningen "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen" under 2021 relaterat till upphandling av leverantör.
Enhetsundersökning LSS
Enhetsundersökning är en totalundersökning till verksamheterna inom bostad med särskild
service för vuxna och daglig verksamhet som genomförs av Socialstyrelsen. Undersökningen
Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse

14

14

är ett verktyg för att analysera, följa och utveckla verksamheter på lokal, regional och nationell
nivå. I öppna jämförelser på enhetsnivå kan utförare jämföra sin verksamhet med andra verksamheter utifrån ett antal indikatorer. Jämförelser kan även göras med resultat för kommun-,
län-och riksnivå. Vård-och omsorgsförvaltningen analyserar undersökningen årligen.
Socialstyrelsen genomförde inte äldreundersökningen "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen" under 2021 relaterat till upphandling av leverantör.
Årlig uppföljning utifrån kvalitetsledningssystem
Årlig uppföljning utifrån kvalitetsledningssystem är en uppföljning som togs fram för äldreomsorgen samt LSS & Socialpsykiatri i samband med revidering av Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Syftet är att kunna följa upp på övergripande nivå samt för verksamhetschefer att kunna följa upp arbetet i respektive verksamhet och för enhetschefer att kunna
planera kvalitetsarbetet under året. Att få PGSA-hjulet att bli en naturlig del i kvalitetsarbetet i
att planera, genomföra, agera och studera utifrån resultat. Utfallet i form av cirkeldiagram finns
som bilaga.
Pandemin har satt sina spår i kvalitetsarbetet där utvecklingsarbete periodvis har fått läggas åt
sidan för att prioritera det dagliga arbetet. Utifrån resultatet så behöver följande att ses över på
övergripande nivå under 2022:
•
•
•
•

Åtgärder utifrån resultat i uppföljningen
Återkoppling av synpunkter och klagomål
Systematiska avvikelsehanteringen
Uppföljning av kompetensutveckling

Kvalitetsgranskning av läkemedelshanteringen
Enligt HSLF-FS 2017:37 bör verksamheten ha extern kvalitetsgranskning av läkemedelshanteringen minst en gång per år. Apoteket AB anlitas för att utföra kvalitetsgranskning av läkemedelshanteringen tillsammans med medicinskt ansvarig sjuksköterska och aktuella professioner.
2021 granskades fyra enheter. Vid granskningen är cirka 2 patienters läkemedelsordinationer/avdelning/enhet framtagna för granskning där farmaceut, medicinskt ansvarig sjuksköterska, delegerad omvårdnadspersonal, enhetschef och sjuksköterska deltar. Granskningsrapporterna har visat på förbättringsförslag som förtydliga vad som inkluderas i läkemedelsövertag, förtydliga ordinationsunderlag, uppdatera signeringslistor, öka följsamhet till rutin för städning/sortering i läkemedelsskåp och förbättra hanteringen av kasserade läkemedel.
Kvalitetsgranskning av läkemedelshanteringen upplevs lärorika av de medarbetare som deltagit vid granskningen. Antalet granskningstillfällen per år kommer att öka under 2022 till att
varje enhet ska granskas vartannat år.
Kommunalt basläkemedelsförråd (KBF)
I samtliga Skånes kommuner finns ett eller flera läkemedelsförråd. Dessa innehåller de viktigaste och vanligaste läkemedlen som patienten kan behöva i akuta situationer. Regionen svarar
för kostnaderna för läkemedel som rekvireras till läkemedelsförråden. Syftet med läkemedel
från KBF är att ha en buffertfunktion för akuta dosändringar och nyinsättningar av läkemedel,
undvika akuta dispenseringar av dosexpedierade läkemedel, att läkemedel finns tillgängliga så
att patientens tillstånd snabbt kan förbättras vid akuta tillstånd och om möjligt undvika akutinläggningar, att läkemedel för palliativ vård alltid finns tillgängligt för patienten i samband med
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palliativ vård inom primärvården och att sjuksköterska har tillgång till de läkemedel som är ordinerade enligt generella direktiv om läkemedelsbehandling för vuxna i hemsjukvården. Kvalitetsgranskning av basförrådet har gjorts genom en egenkontroll där frågor från Regionen besvarades av ansvariga för basförrådet. Resultatet av egenkontrollen identifierade förbättringsförslag som att tydliggöra vem som ansvarar för vad i basförrådet, uppdatering av listor och
noggrann hållbarhetskontroll. Rutinen för KBF uppdaterades efter egenkontrollen och återkopplades till verksamheten.
Journalgranskning (HSL)
Granskning av hälso- och sjukvårdsjournaler sker en gång per år, då tio procent av de pågående journalerna granskas efter framtagen mall. Resultatet presenteras sedan i ledningsgrupp samt för HSL-personal.
2021 granskades 40 journaler som slumpmässigt valdes ut. Minst tre journaler per område
slumpades fram för att få en heltäckande blid av dokumentationen.
Mindre än 50% hade dokumentation på sökorden Finns ansvarig sjuksköterska angiven, finns
ansvarig arbetsterapeut angiven, finns ansvarig fysioterapeut angiven, finns överkänslighet angiven, finns andning/cirkulation angiven, finns fall/fallrisk angiven, finns kognitivt/psykosocialt
angiven, finns muskler/leder/neurologi angiven, finns smärta angiven. I alla journaler fanns
närståendeuppgifter angivna och 84% av alla åtgärder hade en lämplig KVÅ-kod (klassifikation
av vårdåtgärder). Under 2021 har utbildning till legitimerad personal påbörjats för att dokumentera enligt ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) som krävs inför byte av dokumentationssystem 2022. I samband med det nya dokumentationssystemet
kommer legitimerad personal genomföra utbildningar i dokumentation i form av e-learning och
individuell handledning.
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Granskning av den sociala dokumentationen
Granskning av den sociala dokumentationen är tänkt att genomföras två gånger per år. Under
våren 2021 har granskning av genomförandeplaner på samtliga enheter genomförts på övergripande nivå.
Den övergripande granskningen av genomförandeplaner visar på att målen kan bli mer individuella samt att vad/hur kan förtydligas i vad den enskilde kan själv samt vad den behöver
hjälp/stöd med för att bibehålla eller utveckla sina funktioner/förmågor. Förbättringsområdena
kommer inom äldreomsorgen att lyftas på dokumentationsträffar med dokumentationsombud,
inom LSS & Socialpsykiatrin är enhetschefer informerade på ledningsgrupp. Arbete med
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dokumentationshandbok kommer att fortsätta under 2022 och beräknas vara klar under våren
med implementering under hösten. Dokumentationshandboken ska fungera som ett stöd till
medarbetarna i hur och vad som ska dokumenteras samt målformulering.
Utifrån resultat samt på grund av pandemin har inte en granskning gjorts under hösten på
övergripande nivå utan enheterna har själva fått göra granskning i verksamheten efter behov.
Arbetet med genomförandeplanerna kommer att fortgå under 2022.
Nationell patientöversikt (NPÖ)
Antal slagningar i NPÖ har fortsatt ökat under 2021. Året har innefattat 1343 slagningar (880
slagningar 2020, 597 slagningar 2019). Att använda sig av NPÖ efter samtycke av den enskilde kvalitetssäkrar informationsöverföringen från andra vårdgivare samt att informationsinhämtningen blir mer effektiv. Legitimerad personal upplever systemet smidigt och bidragande
till en ökad patientsäkerhet.
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Basala hygienrutiner och klädregler (BHK)
Vårens mätning är baserad på 197 observationer och vid höstens mätning på 179 observationer. Resultatet är fortsatt bättre än det resultat som presenterades våren 2020 men inte
bättre sommaren och höstens resultat 2020.
I samband med pandemin har medarbetarna utbildats ytterligare i basala hygienrutiner och
klädregler. Utbildningen har skett via digitala utbildningar samt praktisk utbildning i de flesta
verksamheter.
För att underlätta för medarbetarna att göra rätt har stationer med skyddsutrustning och handdesinfektion placerats på strategiska platser, även affischer om hur på och avklädning av
skyddsutrustning ska ske har placerats ut på lämpliga platser.
Enligt mätningarna brister det mest vid handdesinfektion före och efter arbetsmoment samt användning av förkläde. Samma tendenser går att se i tidigare mätningar. Det finns inga rapporterade avvikelser med vårdrelaterade infektioner men ett mörkertal kan finnas.
Varför 2021 resultat inte är märkbart bättre än sommaren och hösten 2020 är oklart. För att ytterligare öka följsamheten till basala hygienrutiner och klädregler kommer en hygienkampanj
anordnas under våren 2022. Syftet är att uppmärksamma det viktiga arbetet med följsamhet till
basala hygienrutiner och klädregler samt att använda sig av uppmärksamhetssymboler för att
påminna och uppmana till exempel handdesinfektion innan arbetsmoment. Under våren 2022
utförs egenkontroll av de basala hygienrutinerna och klädreglerna genom den nationella punktprevalensmätningen. Under hösten ska en framtagen checklista användas för att säkerställa
att verksamheten har god följsamhet till BHK.
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Palliativregistret
Statistik från palliativa registret hämtas en gång per kvartal. Sammanställs och presenteras för
HSL-personal en gång per år.
2020 registrerades 39 dödsfall inom Vård- och omsorgsförvaltningen i Palliativregistret. 2021
registrerades 28 dödsfall inom Vård- och omsorgsförvaltningen i Palliativregistret. 19 stycken
av dödsfallen skedde på särskilt boende, 5 stycken i ordinärt boende och 4 stycken på korttiden.
I nedanstående spindeldiagram framgår att i de väntade dödsfallen uppfyller verksamheten
målvärdet på fyra av sju kvalitetsindikatorer (Mänsklig närvaro i dödsögonblicket, Ordination
injektion opioid vid smärtgenombrott, Ordination injektion ångestdämpande vid behov och Utan
trycksår). Föregående år uppfylldes endast målvärdet i en av sju kvalitetsindikationer. I kvalitetsindikatorerna Dokumenterat brytpunktsamtal, Smärtskattas sista levnadsveckan och Dokumenterad munhälsobedömning sista levnadsveckan uppfyller inte verksamheten målvärdena.
Genom granskning av vårdplaner framgår att patienterna har fått smärtlindring i livets slut och
att munvård att utfört men skattningarna är inte tydligt dokumenterade.
För att utveckla och förbättra den palliativa vården påbörjades reflektions- och utbildningstillfälle med ASIH i slutet av 2021. Arbetet kommer att fortsätta under 2022.
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Senior Alert
Statistik hämtas från Senior Alert kontinuerligt under året. Presenterats för ledningsgrupp samt
nämnd en gång per år.
154 riskbedömningar är utförda under 2021 på 119 unika personer. 137 av riskbedömningarna
har någon risk. Enligt nedanstående bild framgår att av 112 riskbedömningar har bakomliggande orsaker vid risk identifierats på 137 bedömningar. 124 av 137 riskbedömningar har en
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åtgärdsplan vid risk. Av antal uppföljningar för riskbedömningar med risk (120 stycken) har
43% utförts med minst en angiven åtgärd inom 6 månader från åtgärdsplaneringen.
Att inte alla riskbedömningar med risk har en åtgärdsplan kan bero på att en risk finns enligt
bedömningen men då den enskilde exempelvis är rullstolsburen och inte kan gå samt att förflyttningar sker säkert så finns ingen fallrisk i verkligheten och då vidtas inga åtgärder.
Utförda åtgärder vid risk behöver ökas. Troligen utförs åtgärderna men dokumenteras inte i
kvalitetsregistret inom angiven tid (6 månader). Det förekommer att dokumentationen finns i
dokumentationssystemet men inte i kvalitetsregistret. Under 2022 implementeras ett nytt dokumentationssystem som förhoppningsvis kommer att integreras med kvalitetsregister så att statistiken i kvalitetsregistret speglar verkligheten och dubbeldokumentation undviks.

Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD)
Statisk från BPSD-registret presenteras en gång per år för nämnd.
Under 2021 gjordes totalt 66 BPSD registreringar inom Vård- och omsorgsförvaltningen. Förra
året gjordes totalt 87 registreringar. I nedanstående diagram framgår hur många registreringar
som är gjorda i månaden samt årets registreringar jämfört med registreringar 2019 och 2021.
2019 utbildades nya BPSD-administratörer vilket kan påverka att det arbetats mer aktivt med
BPSD-registreringar under 2019. Fler medarbetare behöver utbildas till BPSD-administratörer
och arbetet med BPSD behöver fortgå i verksamheten. På grund av pandemin har inga
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medarbetare kunnat utbildas till BPSD-administratörer under 2020 och 2021. En satsning på
demensvården kommer att ske under 2022 för att förbättra demensvården i verksamheten och
även öka användningen av arbetet med BPSD-registret.

Nedanstående graf visar medelvärdet av samtliga registrerade personer. Att medelvärdet stiger inom Vård- och omsorgsförvaltningen i Bjuvs kommun kan bero på att verksamheten inte
aktivt arbetat med BPSD-registret.
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Fast angiven vårdkontakt
Hösten 2021 tog SKR (Sveriges kommuner och regioner) initiativ till en punktmätning för uppföljning av förekomsten av fasta vårdkontakter. Målsättningen var att få en basmätning av i vilken utsträckning personer i särskilt boende (SÄBO) idag har fasta namngivna kontakter. Resultatet tydliggör att det finns en förbättringspotential då 74% har en fast angiven vårdkontakt i
den kommunala hälso- och sjukvården. Troligen beror resultatet på personalomsättning. Endast 20% har en fast namngiven läkare på vårdcentral. Resultatet kan egentligen vara högre
men att det inte är dokumenterat i den kommunala hälso- och sjukvårds journalen. Det beroende på ibland hög omsättning på läkare samt okunskap om hur det ska dokumenteras. Oftast
framgår det vilken vårdcentral den enskilde är listad på, inte namn på den läkare som är ansvarig.
Resultatet har presenterats för legitimerad personal i ett lärande syfte. Ny mätning av fast
namngiven vårdkontakt på SÄBO kommer att ske under 2022.
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Vårdtid i slutenvården
Under 2021 rapporterades 428 vårddygn för patienter med kommunal hälso- och sjukvård i
Bjuvs kommun. Det en viss ökning jämfört med föregående år (407 vårddygn år 2020 och 485
vårddygn år 2019). Troligen kan ökningen bero på att fler äldre personer drabbats av covid-19
och då behövt sjukhusvård.
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Enligt lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (2017:612) inträder
kommunens betalningsansvar tre dagar efter det att den enskilde är utskrivningsklar. Verksamheten har ett SVU-team som består av arbetsterapeut, fysioterapeut, sjuksköterska och biståndshandläggare som samverkar med slutenvård och öppenvård då en enskild planeras
hem från sjukhuset och den enskilde har behov av kommunal hälso- och sjukvård. Teamet arbetar för att skyndsamt och patientsäkert planera hem den enskilde från sjukhuset.
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Introduktion
Introduktionsmaterial för nyanställda ska årligen revideras och uppdateras efter behov.
Under 2021 har det genomförts tre tillfällen med introduktion för nyanställda som en testpilot
för att se om det finns ett behov av att utbilda vid fler tillfällen än endast under sommaren. Rehab har tidigare utbildat vid flera tillfällen under året men inte sjuksköterskeorganisationen.
Sjuksköterskornas introduktion var under 2021 på kvällstid i stället för dagtid samt vid fler tillfällen än tidigare. 2020 introducerade sjuksköterskorna 23 medarbetare jämfört med 2021 73
medarbetare. Utifrån resultat så kommer 2022 bestå av tre introduktionstillfällen fördelade under året, flertalet på kvällstid för sjuksköterskorna.
Den som är nyanställd får tillgång till digital lärplattform med utbildningspaket riktat till nyanställda som ska göras innan praktiska utbildningar samt innan och under introduktion på arbetsplatsen. Syfte är att medarbetaren ska känna sig trygg i sitt arbete samt att ge vård och
omsorg samt stöd med god kvalitet.
Processer
Kartläggning, skapande och revidering av processer inom vård- och omsorg ska göras kontinuerligt under året.
Översyn och revidering av processen för BAB (bostadsanpassningsbidrag) är genomfört. På
grund av pandemin är inte översyn av samtliga processer gjord.
Arbetsplatsförlagt lärande (APL)
Efter varje APL har eleverna getts möjlighet att utvärdera sin praktikplats.
Sammanlagt så har 29 elever under året utvärderat sin praktik. Utvärdering har genomförts av
praktiksamordnare med endast elev närvarande. 7 frågor har ställts till eleven utifrån
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förbättring och utveckling av praktiken.

De elever som önskar att något mer fanns med i informationen uppger att de önskar få en presentation av roller, vem gör vad. Att det är bättre framförhållning med schema, 3–4 dagar innan är för kort tid. Två elever uppger att de önskar veta vart de skulle gå in på sin praktik.
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Den elev som uppger att hen inte har förtroende för personalen tycker att det skiljer sig åt gällande basala hygienrutiner och personlig skyddsutrustning.
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Flertalet elever uttrycker att de har lärt sig mycket under sin praktik, en elev uppger att hen har
fått ökad förståelse för det praktiska och inte bara teori. En elev uttrycker att hen känner sig
som en i gänget, en annan är tacksam för att hen har fått prova på LSS och nu fått ett vikariat
efter praktiken. En elev är tacksam för att hen har fått prova att göra mycket och haft en erfaren och duktig handledare.
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Den elev som inte skulle rekommendera Bjuv som arbetsgivare till en vän har genom praktiken
inte fått en bra bild av yrket. Andra elever uttrycker att personalen jobbar professionellt, bemöter patienter väl och trivs med kollegor. Både chef, sjuksköterska och personal har ett trevligt
bemötande. Supernöjd då hen har fått möjlighet att ta egna initiativ. En elev berömmer korttiden och uttrycker att det är en bra plats för praktik. Flera önskar jobb efter genomförd praktik.
Sammanfattningsvis så har majoriteten av eleverna uttryckt att de är nöjda med sin praktik och
det finns de som är återkommande till kommunen eller får anställning efter praktik om de är
över 18 år. Under 2022 kommer det att arbetas på att hänvisa de elever som är under 18 år till
feriepraktik för att få eleverna att önska stanna i kommunen. När eleven sedan har fyllt 18 år
har personen redan kunskap och erfarenhet med sig vilket är en fördel. Det är av vikt att det
finns rutin för vart eleven ska vända sig om handledaren är frånvarande. Ytterligare förbättringsområde att arbeta med är att eleven ska känna sig trygg i sitt uppdrag genom kunskap vilket arbetas på i samverkan med vår leverantör av digital lärplattform.
Genom äldreomsorgslyftet har 29 medarbetare gått handledarutbildningen vilket blir en ökad
trygghet för eleverna. Under handledarutbildningen har de studerande fått göra välkomstmaterial och information till eleven. Material som kommer att utvärderas till hösten vid gemensam handledarträff för att sprida goda exempel. För att bygga på handledarnas kompetens
förs även dialog med vår leverantör av digital lärplattform om möjlighet till vidareutbildning.
Projekt
Vård- och omsorgscollege
Förvaltningen blev 2020 en del av Vård- och omsorgscollege tillsammans med Höganäs,
Åstorp och Helsingborg.
Under 2021 har fokus varit på APL-platser och få den processen att fungera samt handledarutbildning. Äldreomsorgen samt LSS & Socialpsykiatrin har tillsammans tagit emot under våren
11 elever och hösten 23 elever. Att ta emot elever ger ett lärande i verksamheterna och en
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möjlighet att rekrytera framtida medarbetare. För att få handleda elever från Vård- och omsorgscollege krävs det att personal som handleder elev är utbildad handledare utifrån Vårdoch omsorgscolleges riktlinjer. Att ha utbildade handledare i verksamheterna skapar ett mervärde inte endast för elever utan även för kollegor samt att handledarna uttrycker att de har
nytta av sin utbildning även i omvårdnadsarbetet. Målet är att fortsätta utbilda handledare under 2022 utifrån de möjligheter som erbjuds från Vård- och omsorgscollege.
Pandemiförråd
För att säkerställa kvalitet och tillgång på skyddsutrustning skapades ett centralt lager.
Under februari 2021 flyttades det centrala lagret av skyddsutrustning till ett lager på tekniska
förvaltningen. Volymen i lagret är uträknat till att kunna ombesörja kommunen och vård- och
omsorgsverksamheterna vid utbrott av covid-19. Det har under 2021 inte varit en brist på
skyddsutrustning i verksamheterna.
Verksamheterna har beställt och fått leverans en gång i månaden samt vid behov. Utöver det
finns lokala beredskap runt om i verksamheterna för att säkra upp tillgången av skyddsutrustning på obekväm arbetstid om akut brist skulle uppstå.
Prognosen för 2022 är att preliminärt övergå till att verksamheterna själv sköter inköp av
skyddsutrustningar och det centrala lagret i stället blir ett beredskapslager, men det beror på
marknaden och behovet av skyddsutrustning utvecklas.
Kompetensförsörjningsplan
Under 2021 påbörjades arbetet med en övergripande kompetensförsörjningsplan för Vård- och
omsorg som planeras att implementeras under 2022. Innehållet kommer att bygga på omvärldsbevakning, statistik samt workshops där nuläge och framtida behov identifieras. Tanken
är att verksamheterna utifrån den övergripande kompetensförsörjningsplanen ska skapa handlingsplaner med aktiviteter på verksamhetsnivå. Detta för att aktiviteterna ska bli genomförbara, prioriteras och kunna planeras utifrån andra förbättrings- och utvecklingsområden.
Digital lärplattform
Under våren 2021 gjordes en testpilot av den digitala lärplattformen för våra sommarvikarier.
De som genomförde utbildningarna tyckte att det gav mycket och var ett stöd i deras arbete.
Dock gick inte samtliga sommarvikarier in på lärplattformen. Leverantören av den digitala plattformen kommer att under 2022 arbeta med användarvänligheten samt att arbetsgrupp för introduktion kommer under början av 2022 att arbeta på material samt uppbyggnad av utbildningspaket på lärplattformen för ett förenkla för våra sommarvikarier att hitta och förstå vikten
av att göra utbildningarna. Uppföljning av utbildningarna ligger på varje enhetschefs ansvar.
Som tidigare nämnts infördes under senhösten 2021 även möjlighet för samtliga medarbetare
att ta del av lärplattformens webbutbildningar. I december 2021 var det 87 pågående utbildningar och 342 avslutade utbildningar. Den digitala lärplattformen ger möjlighet för kompetensutveckling på både grupp- och individnivå. Det skapar även möjlighet att vidareutveckla de
funktionsuppdrag som finns i våra verksamheter idag samt att fortsätta kompetensutveckla de
som går utbildning genom äldreomsorgslyftet som handledare eller undersköterskor med specialistutbildning.
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Hantering av läkemedelsavfall
För att säkerställa att läkemedelsavfall hanteras korrekt och säkert för legitimerad personal har
en översyn gjorts av hanteringen av kasserade läkemedel. Arbete pågår med att köpa in tjänsten hantering av kasserade läkemedel. Tjänsten beräknas kunna börjas nyttjas i början av
2022.

Säker vård här och nu
Riskhantering
Riskanalys är en viktig del i det systematiska kvalitetsarbetet. Det för att identifiera risker och
på så sätt förebygga vårdskada. Riskanalyserna utförs på individ-, enhets-, verksamhets- eller
på övergripande nivå.

Stärka analys, lärande och utveckling
Analys och lärande av erfarenheter är en viktig del i utveckling- och förbättringsarbete för att
öka kvaliteten och säker vård för den enskilde.

Avvikelser
PSL 2010:659, 6 kap. 4 §, SOSFS 2011:9 5 kap. 5 §, 7 kap. 2 § p 5
SoL/LSS avvikelser

Under 2021 infördes ett nytt sätt att rapportera in avvikelser genom Lifecare, implementeringen
ser inte ut att ha haft någon inverkan på antalet avvikelser. I och med övergång till Lifecare har
det tagits bort och lagts till några avvikelsetyper som Insats/ordination/åtgärd och ersätter det
som tidigare var Brister i utförandet samt Insats inte utförd.
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Information/kommunikation/samverkan är även det en ny avvikelsetyp och har ersatt information överf./samverkan. Den sista avvikelsetypen är Teknisk utrustning som har ersatt Trygghetslarm/nyckelhantering.

Vid detta års granskning finns det ett flertal HSL-avvikelser gällande fall och läkemedel som
främst har hamnat under övrigt, genomgång av vilka avvikelser som ska rapporteras vart får
göras i respektive verksamhet. Det framkom under granskning av avvikelser under januari till
juni att vissa verksamheter skrev avvikelse om genomförandeplan ej var uppdaterad. Beslut
togs att det inte ska skrivas avvikelser under avvikelsetypen dokumentation vid ej uppdaterad
genomförandeplan. Sammantaget är det 29 avvikelser gällande dokumentation dock är 26 av
dem under första halvåret och endast tre under andra halvåret efter information om beslut till
verksamheterna.
Avvikelser som förekommer mer än en gång är säng som inte är låst, trygghetslarm som inte
fungerar eller att den enskilde inte har det på sig, rörelselarm som är felplacerat, finns behov
av översyn av rutiner när det gäller äldreomsorgen. Vidare förekommer uteblivet besök, aktivitet och insats relaterat till för lite personal eller glömska.
Vid granskning framkom även att det är fåtal enheter som inte har haft några avvikelser alls
under året, här är det av vikt att verksamheterna utbildar och informerar personal om varför avvikelser ska skrivas så att arbetet med utveckling och förbättring kan ske.
HSL-avvikelser
2021 rapporterades 1399 hälso- och sjukvårdsavvikelser (2020 rapporterades 1430 avvikelser
och 2019 rapporterades 1368 avvikelser). Majoriteten av avvikelserna handlar om fall och brist
i läkemedelshantering. Flest avvikelser rapporteras under sommarmånaderna juli och augusti
då många vikarier tjänstgör.
För att säkerställa kompetensen hos omvårdnadspersonal gällande läkemedelsdelegeringar
har delegeringsförfarandet uppdaterats. Utbildning och delegeringsprov köps in av Apoteket
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AB, kompletterande utbildningsmaterial har uppdaterats, en checklista har skapats för att ge
den som är aktuell för delegering bättre förutsättningar för att känna sig trygg med den delegerande uppgiften samt höja kompetensen.
Under 2022 fortskrider det fallförebyggande arbetet med exempel utveckla teammöte, öka
kunskapen om kvalitetsregistret Senior alert samt fallprevention för legitimerad personal och
arbeta med fallförebyggande åtgärder för den enskilde.
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Klagomål och synpunkter
SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 §, 3 a § och 6 §, 7 kap. 2 § p 6
Sammanlagt inkom 51st synpunkter och klagomål under 2021 (72st 2020). Under 2021 var
55% (29% 2020) av synpunkterna av positiv karaktär. I september implementerades en ny
synpunkt- och klagomålsblankett vars syfte är att vara mer lättläst samt att det finns olika alternativ till återkoppling. Det som kommer fram i granskning mellan september och december är
att 37% önskar ingen återkoppling alls. Vilket kanske gör att fler som tidigare inte valt att
skicka in synpunkter och klagomål nu har gjort det. Det syns också en minskning i antal synpunkter och klagomål som kommer in efter införandet, vilket kan bero på att den nya blanketten inte har "mottagaren betalar porto", dock är det för kort period att se utan ny ställning för
tas under våren efter ytterligare granskning.

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse

36

36

De synpunkter och klagomål som har en orange symbol har inkommit vid två tillfällen vardera.
När det gäller skyddsmaterial så har synpunkt inkommit på placering av skyddsmaterial samt
avsaknad av visir för anhöriga. Gällande städ och disk så har det inte varit tillräckligt utfört. Vid
bemötande så har en personal använt sin mobil hemma hos den enskilde samt en personal
har höjt rösten och uttryckt sig på ett olämpligt sätt. Vidare anser en anhörig att personal gjort
en felaktig bedömning gällande hälso- och sjukvård. Synpunkterna och klagomålen har hanterats på respektive enhet och utifrån systematisk analys så kommer det inte ske någon övergripande förändring då underlaget per synpunkt och klagomål är för få.
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Att det i år har inkommit fler synpunkter av positiv karaktär kan skapa än mer engagemang hos
medarbetarna i verksamheterna.

Föregående år informerades cheferna av att även återkoppla till de som lämnar synpunkter av
positiv karaktär, en ökning kan ses med 29%. Fortsatt arbete kommer att ske med att åtgärda
synpunkter och klagomål enligt rutin.
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Lex Sarah

De områden som berörs av Lex Sarah är ekonomiskt övergrepp och misstanke om fysiskt
övergrepp. Ärendena är presenterade för nämnd, åtgärder samt uppföljning är genomförda på
samtliga.

Öka riskmedvetenhet och beredskap
LSS
I september 2021 anställdes en verksamhetsutvecklare inom LSS & Socialpsykiatri. Verksamhetsutvecklarens roll är att omvärldsbevaka, arbeta med kvalitetsfrågor samt att hålla samman
och följa upp förbättringsområden. Vara ett stöd till enhetscheferna samt samverka med andra
professioner gällande kvalitets- och utvecklingsfrågor.
Inom LSS & Socialpsykiatri finns nu fyra stödpedagoger i verksamheterna samt att fyra medarbetar går utbildning till stödpedagog. För att utbyta erfarenhet och få stöd i varandra medverkar samtliga anställda stödpedagoger på kontinuerliga nätverksträffar som leds av verksamhetsutvecklare inom LSS & Socialpsykiatri.
Under året har prioriteringsområden gällande kompetens varit att öka kunskapen gällande
AKK- Alternativ kompletterande kommunikation samt hur personer ska kunna få information i
det format hen behöver (lättläst). Områdena har valts ut efter Socialstyrelsens kartläggning
gällande kompetens i LSS-boende samt utifrån brukarundersökningen.
Under 2021 har majoriteten av medarbetarna genomfört utbildning gällande AKK i Kommunutbildningar, de som inte har haft möjlighet kommer att göra detta under våren 2022. Reflektionsgrupper var planerad under hösten men fick skjutas fram på grund av pandemin och planeras nu att genomföras under våren 2022.
Under 2021 har handledning från externt företag inom Socialpsykiatrin avslutats. Handledningen har gett möjlighet att utveckla och stärka medarbetarnas yrkeskompetens. Medarbetarna har därigenom fått redskap att knyta ihop teori och praktik, vidga perspektiven och hitta
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alternativa lösningar för att nå fram på ett professionellt sätt med de insatser målgruppen är
beviljad.
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