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Inledning 

PSL 2010:659, SOSFS 2011:9 7 kap. 3 § 
Enligt patientsäkerhetslagen ska vårdgivaren varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Syftet 
med patientsäkerhetsberättelsen är att öppet och tydligt 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 samt att informationsbehovet hos externa intressenter tillgodoses.  
 

Patientsäkerhetsberättelsen ska vara färdig senast den 1 mars varje år, finnas tillgänglig för den som 
vill ta del av del av den och den bör utformas så att den kan ingå i vårdgivarens ledningssystem för 
patientsäkerhet. 

 
Källa:  
Socialstyrelsen ”Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 2020–
2024” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mallen är framtagen inom ramen för kunskapsstyrningsorganisationen, på uppdrag av den nationella 
samverkansgruppen (NSG) inom patientsäkerhet, 2021-09-23.  
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SAMMANFATTNING 

 
Pandemiåret 2021 
Socialförvaltningen i Mönsterås kommun har under 2021 fortsatt haft ett stort fokus på 
patientsäkerhetsfrågor kopplat till covid-19 pandemin. Råd och rekommendationer från 
Folkhälsomyndigheten samt riktlinjer och rutiner, särskilt vårdhygiensiska, från Region Kalmar län, 
har legat till grund för verksamhetens patientsäkerhetsarbete. Nya och reviderade riktlinjer och 
rutiner har löpande uppdaterats i kvalitetsledningssystemet och kommunicerats ut i verksamheten 
via olika forum såsom mail och på APT. MAS har under hela året haft en kontinuerlig och nära 
samverkan med Region Kalmar läns Smittskydd och vårdhygien avseende vårdhygiensiska riktlinjer, 
aktuellt smittläge och enskilda ärenden. 
 
Den webbaserad utbildningen i basala hygienrutiner från Socialstyrelsen var i början av året en 
obligatorisk kurs för all vård- och omsorgspersonal i förvaltningen. Syftet var att öka kunskapen och 
följsamheten till basala hygienrutiner, med fokus på smittspridningen av covid-19, för att skydda 
riskgrupper och upprätthålla en så hög patientsäkerhet som möjligt.  
 
Under våren har kommunsjuksköterskorna lagt mycket tid på vaccination av alla brukare/patienter i 
särskilt boende och hemsjukvården i ordinärt boende samt även all vård-och omsorgspersonal i 
Socialförvaltningen. Vaccinationerna av brukare/patienter har fortsatt under hösten med en 
påfyllnadsdos. Arbetet med smittspårning har periodvis också tagit mycket tid i anspråk, både för 
sjuksköterskorna och enhetscheferna.   

 

Restriktioner inom alla socialförvaltningens verksamheter samt, under en begränsad period, 
besöksförbud inom särskilt boende har medfört att vanligt förekommande aktiviteter inte kunnat 
genomföras. Detta har påverkar många enskilda på ett negativt sätt; både fysiskt och psykiskt. 

 
På grund av pandemin har en del kvalitets- och utvecklingsarbete har fått stå tillbaka och skjutits 
upp. Exempelvis har detta inneburet att: 

• Processgrupperna inom den kommunala hälso- och sjukvården har i stora delar inte kunnat 
få den planerade fortbildningen och arbetet har i vissa grupper har pausats. 

• Utbildningar och användningen av kvalitetregisrena Senior alert och BPSD har avstannat. 

• Flera egenkontroller har, helt eller delvis, inte blivit genomförda.  

  
Trots de begränsningar pandemin inneburit har arbetet med att bibehålla och förbättra 
patientsäkerheten fortsatt inom flera områden. Exempelvis har detta inneburet att: 

• Ett stort antal medarbetare inom förvaltningen har gått olika typer av kvalitetshöjande 
utbildningar och kurser.  

• En utbildningssatsning har genomförts för alla medarbetare inom förvaltningen i 

kvalitetsledningssystemet.  

• Nästan samtliga enheter inom förvaltningen har under året anslutits till 

verksamhetssystemet Treserva. 

• Vid årsslutet påbörjades införandet av ”Åtgärdsvyn” i Treserva; ett digitalt planerings- och 
bokningsverktyg för patientbesök för den kommunala hälso- och sjukvården. 
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Övriga större händelser 2021 

• I juli 2021 slutade den arbetsterapeut som också haft uppdraget som MAR sin tjänst i 
kommunen. MAR-uppdraget har varit vakant sedan dess vilket inneburit att MAS fått kliva in 
mer aktivt och bevaka kvalitetsarbetet inom den kommunala rehabenheten.  

• Flera chefer på olika nivåer och andra tjänstpersoner på socialförvaltningen gick i höstas 
SKR:s ledarskapsprogram för en omställning till nära vård. I samband med utbildningen har 
flera samverkansmöten ägt rum; både interna och externa, med frågeställning om hur vi 
lokalt och konkret jobbar vidare med omställningen.  

• En händelse på ett särskilt boende för äldre har under slutet av året utretts och bedöms som 

allvarlig vårdskada. Händelsen har anmälts enligt lex Maria till Inspektionen för vård och 

omsorg (IVO). 

 
En blick framåt 

För att nå en säkrare vård kommande år har en rad fokusområden med mål, planerade åtgärder och 
aktiviteter listats i slutet på berättelsen.  

 
 

GRUNDLÄGGANDE FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SÄKER VÅRD 

Nedan beskrivs mål och strategier, organisation och struktur för arbetet med att minska antalet 

vårdskador. 

 

För att kunna nå den nationella visionen ”God och säker vård – överallt och alltid” och det nationella 

målet ”ingen patient ska behöva drabbas av vårdskada”, har fyra grundläggande förutsättningar 

identifierats i den nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet.  

 

Engagerad ledning och tydlig styrning  

En grundläggande förutsättning för en säker vård är en engagerad och 

kompetent ledning och tydlig styrning av hälso- och sjukvården på alla nivåer.  

Övergripande mål och strategier 

PSL 2010:659, 3 kap. 1 §, SOSFS 2011:9, 3 kap. 1-3 § 

 

Kommunens hälso-och sjukvård arbetar med Socialnämndens mål, beskrivet i Verksamhetsplanen 

för hälso- och sjukvård 2019 – 2022. Dessa mål är b.la.: 

• Planeringen av insatser utvecklas så att kontinuiteten för den enskilde optimeras och 

logostiken fungerar. Personcentrerad vård ska stå i fokus. 

• Socialnämnden förebygger och medverkar aktivt till att brukare med psykiska 

funktionshinder bibehåller sin fysiska hälsa. 

• Digitala lösningar prioriteras i syfte att förbättra och effektivisera såväl personalens 

arbetsmiljö som tillvaron för brukarna. 

• Allt arbete genomsyras av professionellt förhållningssätt, gott bemötande och 

jämställdhet i fokus. 

file:///C:/Users/pega80/Downloads/Verksamhetsplan%202019-2022%20HS%20(1).pdf
file:///C:/Users/pega80/Downloads/Verksamhetsplan%202019-2022%20HS%20(1).pdf
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• Samtlig personal har ett habiliterande och rehabiliterande förhållningssätt i syfte att 

bibehålla och/eller utveckla brukarnas funktioner så länge som möjligt. 

• Socialnämnden arbetar, tillsammans med regionen och övriga nämnder i kommunen, 

suicidförebyggande. Arbetet omfattar alla åldrar. 

• Processgrupper Inom inkontinens, demens, sårvård, dokumentation, delegering, 

nutrition, psykisk ohälsa, läkemedel, palliativ vård. Målen för patientsäkerhetsarbetet 

utgår bland annat från målområden inom dessa processgrupper: 

➢ Säker läkemedelshantering. 

➢ Tydlig, säker och korrekt dokumentation. 

➢ God och säker demensvård med delaktighet efter personens egna 

förutsättningar. 

➢ Minska andelen brukare med undernäring eller risk för undernäring. 

➢ Trygg, delaktig och meningsfull vård i livets slutskede. 

➢ Minska riskerna för fall och trycksår. 

➢ Minska riskerna för smittspridning genom basala hygienrutiner. 

 

Under pandeminåren 2020 och 2021 har arbetet och fortbildningen i flera av dessa 

processgrupper stannat av och vissa av grupperna behöver ombildas då ansvariga har slutat i 

verksamheten. Att göra en omstart med arbetet med processgrupperna är en av aktiviteterna för 

2022.  

 

Organisation och ansvar 

PSL 2010:659, 3 kap. 1 § och 9 §, SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 § p 1 

 

Hög patientsäkerhet är beroende av ett fungerande samverkan och teamarbete med engagemang 

från all personal inom förvaltningen. 

 

Socialnämnden 

Socialnämnden i Mönsterås utgör vårdgivare enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL, 2017:30) och 

har det övergripande ansvaret för att den hälso- och sjukvård som erbjuds inom ansvarsområdet  

uppfyller hälso- och sjukvårdslagens krav på god vård samt att det finns ett ledningssystem för 

verksamheten. Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och 

säkra verksamhetens kvalitet. Vårdgivaren ska med stöd av ledningssystemet planera, leda, 

kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. Socialnämnden ansvarar för att utse 

verksamhetschef, enligt 29 § HSL, samt för att utse medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), 

enligt § 24 HSL. Socialnämnden ska försäkra sig om att det bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete 

i övrig yrkesmässigt bedriven verksamhet där nämnden upphandlar tjänster eller har avtal med.  

 

Verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen 

Verksamhetschef för hälso- och sjukvården i Mönsterås kommun är förvaltningschefen för 

socialförvaltningen. Kravet på att verksamhetschef ska finnas ”där hälso- och sjukvård bedrivs” 

regleras i hälso- och sjukvårdslagen (HSL 2017:30). Verksamhetschefen har det övergripande 

ansvaret för att hälso- och sjukvård bedrivs utifrån lagar, föreskrifter, riktlinjer och för 

verksamhetens fastställda rutiner. I ansvaret ingår att säkerställa att resursanvändning och 

bemanning ger förutsättningar för en god och säker vård samt för att kunna bedriva ett 

systematiskt patientsäkerhetsarbete.  
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Medicinskt ansvarig sjuksköterska  

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskans (MAS) funktion är reglerad i lag och förordning (HSL 

(2017:30)11 kap. 4 §. Samt Hälso- och sjukvårdsförordning (2017:80) 4 kap. §6.) och innebär  

att MAS ska ansvara för att patienter får en säker och ändamålsenligt hälso- och sjukvård av god  

kvalitet inom kommunens ansvarsområde. Medicinskt ansvarig sjuksköterska har ett övergripande 

ansvar för patientsäkerhetsarbetet vilket bl.a. innebär: 

• biträda verksamhetschefen i arbetet med att utarbeta och utvärdera verksamhetens 

kvalitets- och patientsäkerhetsarbete. 

• planera, styra, kontrollera, dokumentera och redovisa verksamhetens arbete med kvalitet 

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

kända, följa upp att de efterlevs samt att det finns behövliga direktiv och instruktioner för 

hälso- och sjukvårdsverksamheten. 

• följa upp att hälso- och sjukvårdspersonal har den kompetensen med hänsyn till de krav 

som ställs på verksamheten. 

MAS samverkar med verksamhetschef i hälso- och sjukvårdsfrågor samt rapporterar direkt till 

Socialnämnden i hälso- och sjukvårdsärenden. MAS deltar i socialförvaltningens ledningsgrupp.  

 

Verksamhetenschef – verksamhet 

Socialförvaltningens verksamhetschefer har ett helhetsansvar för sina respektive  

områden. De ansvarar bland annat för att den personal och utrustning som krävs finns och att  

personalen känner till och följer gällande riktlinjer och rutiner. Vidare ingår ansvar för att adekvat  

introduktion och kompetensutveckling samt för att riskanalyser genomförs inför större 

förändringar i verksamheten. Verksamhetschefen har vidare ett ansvar att säkerställa att 

enhetscheferna känner till gällande riktlinjer och rutiner, att de följs på enhetsnivå samt ge 

underlag till verksamhetschef enligt HSL för övergripande uppföljning. 

 

Enhetschefer 

Enhetschefer inom socialförvaltningen har det löpande ansvaret för att verksamheten uppfyller 

kraven, bl.a. i hälso- och sjukvårdslagen, som ställs utifrån att patienten ska tillförsäkras en god 

och säker vård. Enhetschefen ansvarar för att verksamhetens riktlinjer och rutiner är kända inom 

sin enhet samt att ny personal får adekvat introduktion för att utföra sina hälso- och 

sjukvårdsuppgifter samt har den kompetens som behövs med hänsyn till de krav som ställs på 

verksamheten. 

 

Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal 

Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal är ansvarig för att arbetet utförs i överensstämmelse 

med vetenskap och beprövad erfarenhet, att utforma vården så långt möjligt i samråd med 

patienten samt föra patientjournal, enligt patientsäkerhetslagen SFS 2010:659. Legitimerad hälso- 

och sjukvårdspersonal har en skyldighet att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls genom 

att rapportera risker för vårdskador samt händelser som medfört eller hade kunnat medföra en 

vårdskada. Hälso- och sjukvårdspersonalen bär själv ansvaret för hur hen fullgör sina 

arbetsuppgifter. 
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Omsorgspersonal  

Omsorgspersonal avses som hälso- och sjukvårdspersonal då de biträder legitimerad personal och 

utför ordinerade hälso- och sjukvårdsuppgifter. De har därmed också en skyldighet att bidra till 

hög patientsäkerhet upprätthålls genom att rapportera risker för vårdskador samt händelser som 

medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada. 

 

Samverkan för att förebygga vårdskador 

SOSFS 2011:9 4 kap. 6 § och 7 kap. 2 § p 3 

 

Samverkan sker internt och externt i många olika forum. Samverkan bidrar till 

erfarenhetsutbyte och informationsspridning samt att utvecklingsprojekt genomförs både 

inom kommunen samt länsgemensamt.  
 

Lagen om samverkan vid utskrivning från den slutna hälso- och sjukvården har lett till olika 

samverkans forum för att säkerställa patientsäkerhet vid vårdens övergångar. Omställningen 

till nära vård; att arbeta mer personcentrerat, sammanhållet, proaktivt och hälsofrämjande 

innebär också utökad och förbättrad samverkan mellan alla aktörer runt den enskilde.  

 

Förändrad samverkan på grund av pandemin 

Under 2021 har den interna och externa samverkan fokuserats på bekämpningen av covid-19 

pandemin. På grund av pandemin har viss samverkan har inte kunnat genomföras medan 

annan samverkan har utvecklats. Möten som ofta skedde fysiskt har i viss utsträckning ställs in 

men många gånger ersätts i digital form.  

 

Extern samverkan 
Samverkan mellan Kalmar läns kommuner och Region Kalmar län 

Samverkansform Omfattning Beskrivning/Källa 

Länsgemensam ledning i  

samverkan (LGL) 

5 gånger/år Genom Länsgemensam ledning sker en 

länsövergripande samverkan kring hälso-och 

sjukvårdsfrågor mellan länets tolv kommuner och 

Region Kalmar län. I detta forum medverkar länets 

social- och omsorgschefer och regiondirektörer inom  

angränsande hälso- och sjukvård.  

 

Regionalt styrdokument 2021-2022 

Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst 

och angränsande område hälso- och sjukvård och 

skolan 

 

Samordnande gruppen  

Barn och unga 

4 gånger/år Handlingsplaner 2021–2022 

Samordnande- och samverkansområdesgrupperna 

 

Samordnande gruppen  

Psykisk hälsa 

4 gånger/år Handlingsplaner 2021–2022 

Samordnande- och samverkansområdesgrupperna 

 

https://www.regionkalmar.se/Documents/Samarbetsportalen/Uppdrag%20och%20samverkan/L%C3%A4nsgemensam%20ledning%20i%20samverkan/Styrdokument/Regionalt_styrdokument_LGL_2021-2022.pdf
https://www.regionkalmar.se/Documents/Samarbetsportalen/Uppdrag%20och%20samverkan/L%C3%A4nsgemensam%20ledning%20i%20samverkan/Styrdokument/Regionalt_styrdokument_LGL_2021-2022.pdf
https://www.regionkalmar.se/Documents/Samarbetsportalen/Uppdrag%20och%20samverkan/L%C3%A4nsgemensam%20ledning%20i%20samverkan/Styrdokument/Regionalt_styrdokument_LGL_2021-2022.pdf
https://www.regionkalmar.se/Documents/Samarbetsportalen/Uppdrag%20och%20samverkan/L%C3%A4nsgemensam%20ledning%20i%20samverkan/Styrdokument/Regionalt_styrdokument_LGL_2021-2022.pdf
https://www.regionkalmar.se/Documents/Samarbetsportalen/Uppdrag%20och%20samverkan/L%c3%a4nsgemensam%20ledning%20i%20samverkan/Styrdokument/Handlingsplaner_LGL_2021-2022_slutlig.pdf
https://www.regionkalmar.se/Documents/Samarbetsportalen/Uppdrag%20och%20samverkan/L%c3%a4nsgemensam%20ledning%20i%20samverkan/Styrdokument/Handlingsplaner_LGL_2021-2022_slutlig.pdf
https://www.regionkalmar.se/Documents/Samarbetsportalen/Uppdrag%20och%20samverkan/L%c3%a4nsgemensam%20ledning%20i%20samverkan/Styrdokument/Handlingsplaner_LGL_2021-2022_slutlig.pdf
https://www.regionkalmar.se/Documents/Samarbetsportalen/Uppdrag%20och%20samverkan/L%c3%a4nsgemensam%20ledning%20i%20samverkan/Styrdokument/Handlingsplaner_LGL_2021-2022_slutlig.pdf
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Samordnade gruppen  

Äldre 

4 gånger/år Handlingsplaner 2021–2022 

Samordnande- och samverkansområdesgrupperna 

 

Samverkansområdes-

gruppen Brukarmedverkan 

4 gånger/år Handlingsplaner 2021–2022 

Samordnande- och samverkansområdesgrupperna 

 

Informationsöverförings-

gruppen 

4 gånger/år Handlingsplaner 2021–2022 

Samordnande- och samverkansområdesgrupperna 

 

Samverkansområdes-

gruppen Länsgrupp 

Hab/Rehab 

4 gånger/år Ett gemensamt samarbete avseende arbetsterapi och 

fysioterapi inom kommunernas och regionens 

habiliterings- och rehabiliteringsverksamheter. 

 

Handlingsplaner 2021–2022 

Samordnande- och samverkansområdesgrupperna 

 

Praktiska anvisningar – 

Habilitering och Rehabilitering 

 

Länsgemensam 

analysgrupp 

 

4 gånger/år Cosmic LINK 

Läkemedelskommittén i 

Region Kalmar län 

Regelbunden 

information 

Läkemedelskommittén ska verka för en medicinskt 

rationell, säker, enhetlig och hälsoekonomisk 

läkemedelsanvändning och läkemedelshantering inom 

öppen och sluten vård. 

 

Läkemedelskommittén 

 

Nätverksmöte mellan MAS, 

MAR, VC i länets 

kommuner, 

Kommunförbundet i 

Kalmar län och Region 

Kalmar län 

10 gånger/år Region Kalmar län, Kommunförbundet i Kalmar län 

och MAS, MAR, VC (enligt HSL) i länets kommuner 

samverkar regelbundet, ofta 1 gång/månad. Syftet 

med dessa möten är bl.a. att delge information och 

arbeta fram länsgemensamma riktlinjer och 

dokument. Den gemensam plattformen  

”Samarbetsportalen - Region Kalmar län” används för 

länsgemensamma rutiner och riktlinjer. 

 

Under 2021 har mötesfrekvensen varit mycket tät för 

att patientsäkra det länsgemensamma arbetet 

avseende Covid -19. För råd och stöd i 

patientsäkerhetsarbetet har det funnits ett utvecklat 

samarbete med Region Kalmar läns Smittskydd och 

vårdhygien, läkemedelskommitté och regionens 

vaccinationssamordnare. Mötena har under 2021 

enbart hållits digitalt. 

https://www.regionkalmar.se/Documents/Samarbetsportalen/Uppdrag%20och%20samverkan/L%c3%a4nsgemensam%20ledning%20i%20samverkan/Styrdokument/Handlingsplaner_LGL_2021-2022_slutlig.pdf
https://www.regionkalmar.se/Documents/Samarbetsportalen/Uppdrag%20och%20samverkan/L%c3%a4nsgemensam%20ledning%20i%20samverkan/Styrdokument/Handlingsplaner_LGL_2021-2022_slutlig.pdf
https://www.regionkalmar.se/Documents/Samarbetsportalen/Uppdrag%20och%20samverkan/Samordning%20av%20insatser%20Region%20o%20kommun/%C3%84ldre/Strategi%20och%20handlingsplan/Handlingsplaner_LGL%20%C3%A4ldre_2021-2022_slutlig%20(002).pdf
https://www.regionkalmar.se/Documents/Samarbetsportalen/Uppdrag%20och%20samverkan/Samordning%20av%20insatser%20Region%20o%20kommun/%C3%84ldre/Strategi%20och%20handlingsplan/Handlingsplaner_LGL%20%C3%A4ldre_2021-2022_slutlig%20(002).pdf
https://www.regionkalmar.se/Documents/Samarbetsportalen/Uppdrag%20och%20samverkan/L%c3%a4nsgemensam%20ledning%20i%20samverkan/Styrdokument/Handlingsplaner_LGL_2021-2022_slutlig.pdf
https://www.regionkalmar.se/Documents/Samarbetsportalen/Uppdrag%20och%20samverkan/L%c3%a4nsgemensam%20ledning%20i%20samverkan/Styrdokument/Handlingsplaner_LGL_2021-2022_slutlig.pdf
https://www.regionkalmar.se/Documents/Samarbetsportalen/Uppdrag%20och%20samverkan/L%C3%A4nsgemensam%20ledning%20i%20samverkan/Brukarmedverkan/2021/Handlingsplan_Brukarmedverkan_LGL_2021-2022_slutlig.pdf
https://www.regionkalmar.se/Documents/Samarbetsportalen/Uppdrag%20och%20samverkan/L%C3%A4nsgemensam%20ledning%20i%20samverkan/Brukarmedverkan/2021/Handlingsplan_Brukarmedverkan_LGL_2021-2022_slutlig.pdf
https://www.regionkalmar.se/Documents/Samarbetsportalen/Uppdrag%20och%20samverkan/L%c3%a4nsgemensam%20ledning%20i%20samverkan/Styrdokument/Handlingsplaner_LGL_2021-2022_slutlig.pdf
https://www.regionkalmar.se/Documents/Samarbetsportalen/Uppdrag%20och%20samverkan/L%c3%a4nsgemensam%20ledning%20i%20samverkan/Styrdokument/Handlingsplaner_LGL_2021-2022_slutlig.pdf
https://www.regionkalmar.se/Documents/Samarbetsportalen/Uppdrag%20och%20samverkan/L%c3%a4nsgemensam%20ledning%20i%20samverkan/Styrdokument/Handlingsplaner_LGL_2021-2022_slutlig.pdf
https://www.regionkalmar.se/Documents/Samarbetsportalen/Uppdrag%20och%20samverkan/L%c3%a4nsgemensam%20ledning%20i%20samverkan/Styrdokument/Handlingsplaner_LGL_2021-2022_slutlig.pdf
https://www.regionkalmar.se/Documents/Samarbetsportalen/Uppdrag%20och%20samverkan/Samordning%20av%20insatser%20Region%20o%20kommun/Praktiska%20anvisningar/Rehab%2C%20hab%20och%20hj%C3%A4lpmedel/Praktiska%20anvisningar%20Hab_Rehab.pdf
https://www.regionkalmar.se/Documents/Samarbetsportalen/Uppdrag%20och%20samverkan/Samordning%20av%20insatser%20Region%20o%20kommun/Praktiska%20anvisningar/Rehab%2C%20hab%20och%20hj%C3%A4lpmedel/Praktiska%20anvisningar%20Hab_Rehab.pdf
https://www.regionkalmar.se/samarbetsportalen/uppdrag_samverkan/samordning-av-insatser-mellan-region-kalmar-lan-och-kommunerna/samordning-av-insatser-mellan-region-kalmar-lan-och-kommunerna/cosmic-link/
https://www.regionkalmar.se/samarbetsportalen/vardriktlinjer/lakemedel/kontakt/organisation/
https://www.regionkalmar.se/samarbetsportalen/
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Patientnämnd vid  

VC/MAS/MAR-nätverket 

1 gång/år Patientnämnden 

 

 

 

Samverkan mellan Länsstyrelsen Kalmar län, Kalmar läns kommuner, Region Kalmar län 

och andra aktörer 

Samverkansform Omfattning Beskrivning/Källa 

Regionalt 

fördjupningsmöten 

Vid behov Med anledning av covid-19 pandemin har det under 

2021 hållit ett flertal regionala fördjupningsmöten 

under ledning av Länsstyrelsen Kalmar län. Inbjudna 

har varit länets kommuner, Region Kalmar län och 

andra samhällsviktiga aktörer. Syftet med dessa 

möten har varit att dela information, ställa frågor och 

lyfta behov av stöd och åtgärder.   

 

 

Samverkan mellan Kalmar läns kommuner 

Samverkansform Omfattning Beskrivning/Källa 

MAS/MAR-nätverket 

 

VC/MAS/MAR-nätverket 

 

VC-nätverk 

 

 

4 gånger/år 

 

4 gånger/år 

 

10 gånger/år 

Länets VC (enligt HSL), MAS, MAR samverkar 

regelbundet i tre olika konstellationer. Syftet med 

dessa nätverksmöten är erfarenhetsutbyte och ge stöd 

samt föra dialog och driva gemensamma frågor 

exempelvis gemensamma riktlinjer och rutiner, 

upphandling m.m.  

Länsgrupp Hab/Rehab 4 gånger/år Ett samverkansforum mellan länets kommunala 

habiliterings- och rehabiliteringsverksamheter. 

 

Kommunal 

hjälpmedelssamverkan i 

Kalmar län (KHS) 

8 gånger per 

år 

Kommunal hjälpmedelssamverkan i Kalmar län (KHS) 

är en samverkan mellan länets tolv kommuner för att 

tillhandahålla hjälpmedelsservice i kommunerna. 

Kalmar kommun är värdkommun och arbetsgivare. 

Centralerna är placerade i Kalmar och Västervik. 

 

KHS - Kommunal hjälpmedelssamverkan i Kalmar län 

 

Kommunförbundet i 

Kalmar län 

 Kommunförbundet är en förening och intresseorgan 

som ska främja samverkan och på uppdrag av 

kommunerna arbeta med primärkommunala frågor. 

Förbundet ägs av länets 12 kommuner och leds av en 

styrelse som består av en ledamot från respektive 

medlemskommun. 

 

Kommunförbundet Kalmar län 

 

 

https://www.regionkalmar.se/politik-och-paverkan/den-politiska-organisationen/namnder/patientnamnden/
https://www.kalmar.se/omsorg-och-stod/funktionsnedsattning/hjalpmedel-och-bostadsanpassning/kommunal-hjalpmedelssamverkan.html
https://kfkl.se/politik-och-organisation/
https://kfkl.se/
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Samverkan mellan Mönsterås kommun och Region Kalmar län 

Samverkansform Omfattning Beskrivning/Källa 

KOLA-möte 

 

 

4 gånger/år Samverkansmöte mellan regionens sluten- och 

primärvård och kommunal hälso- och sjukvård. 

Vid dessa möten delges information om vad som är på 

gång inom respektive verksamhet, avvikelser och 

andra problemområden lyfts i förbättringssyfte.  

 

Samverkan med  

Hälsocentralerna i 

kommunen 

 

• Övergripande 

frågeställningar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Enskilda 

patientärenden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Ronder 

 

 

 

 

 

 

1 

gång/månad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varje vardag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varje vecka 

  

 

 

 

Samverkansmöten med fokus på övergripande 

frågeställningar hålls varje månad mellan kommunens 

hälso- och sjukvårdsenheter och de två 

hälsocentralerna i kommunen; Mönsterås och 

Blomstermåla HC. Deltagare är representanterna från 

professionerna inom respektive huvudman, 

enhetschef/na inom kommunens hälso- och 

sjukvårdsenhet, verksamhetschef på respektive HC 

samt MAS. Syftet med dessa möten är att möjliga 

dialog och identifiera förbättringsområden bl.a kring 

gemensamma rutiner, gränsdragningsfrågor, 

informationsöverföring och 

dokumentation. Under 2021 har tre gemensamma 

rutiner med HC blivit uppdaterade; blodtransfusion, 

palliativ vård och dödsfall i hemmet.  

 

Det finns avsatta tider varje vardag på respektive 

hälsocentral då kommunens hälso-och 

sjukvårdspersonal kan träffa läkare för att diskutera 

enskilda patientärenden.  En stor del av 

konversationen sköts genom Cosmic Messenger; ett 

meddelandesystem i form av en säker mail som 

skickas mellan kommun och region.  

 

Rutin: Cosmic Messenger 

 

Praktiska anvisningar  

Cosmic Messenger mellan region och kommun i 

Kalmar län 

 

Läkare på Mönsterås hälsocentral har avsatta tider för 

ronder för patienter inskriva i hemsjukvården.  

 

http://intranet.monsteras.se/content/download/3333/18430/file/Cosmic%20Messenger%20%20171213.pdf
https://www.regionkalmar.se/Documents/Samarbetsportalen/Praktiska%20anvisningar%20Messenger%2020211220.pdf
https://www.regionkalmar.se/Documents/Samarbetsportalen/Praktiska%20anvisningar%20Messenger%2020211220.pdf
https://www.regionkalmar.se/Documents/Samarbetsportalen/Praktiska%20anvisningar%20Messenger%2020211220.pdf
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Utskrivningsplanering och 

Samordnad Individuell plan 

(SIP) 

 

Vid behov För inneliggande patienter görs en 

utskrivningsplanering alternativt en Samordnad 

Individuell Plan (SIP) tillsammans med berörda parter. 

SIP är ett verktyg med syfte att tillgodose den 

enskildes behov av delaktighet, trygghet, kontinuitet, 

samordning och säkerhet i vård och omsorg. Resultat 

visar på en ökad patientsäkerhet när patienten och de 

olika professionerna samlas och i samråd med 

patienten planerar och dokumenterar de insatser som 

ska utföras, vem som ansvarar för insatserna samt när 

och hur insatserna ska genomföras. Arbetssättet 

bidrar till personcentrerad vård. 

 

Praktiska anvisningar  

Utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 

 

Praktiska anvisningar 

Samordnad individuell plan 

 

Avvikelser mellan 

kommunen och Region 

Kalmar län 

 

Löpande Avvikelsemodulen ”Stella” i region Kalmar läns 

journalsystem Cosmic. 

 

Intern samverkan 
Samverkansform Omfattning Beskrivning/källa 

Socialförvaltningens 

ledningsgrupp 

Varannan 

vecka 

Ledningsgruppen planerar, leder, kontrollerar,  

följer upp, utvärderar och förbättrar verksamheten. 

Verksamhetschef för hälso- och sjukvården i 

Mönsterås kommun är förvaltningschefen för 

socialförvaltningen. Mediciniskt ansvarig sjuksköterska 

(MAS) ingår i socialförvaltningens ledningsgrupp. 

 

HS-ledningsgrupp Varannan 

vecka 

Kommunens hälso- och sjukvård (HS) har en egen 

ledningsgrupp bestående av verksamhetschefen 

(enligt HSL, vilket 2021 har varit förvaltningschefen), 

enhetscheferna för sjuksköterskorna och 

enhetschefen för Rehab, MAS och MAR (kommunens 

MAR slutade juli 2021 och tjänsten har varit vakant 

sedan dess). Syftet med HS -ledningsgrupp är att, med 

fokus på att förbättra patientsäkerheten, informera, 

planera och styra hälso- och sjukvården i kommunen.  

 

VC, EC, MAS, MAR-möte  4 gånger/år Ett forum för att informera och samtala om 

gemensamma utmaningar, oklarheter och 

problemområden men också lyfta goda exempel som 

https://www.regionkalmar.se/Documents/Samarbetsportalen/Uppdrag%20och%20samverkan/L%C3%A4nsgemensam%20ledning%20i%20samverkan/I%C3%96G/Praktiska%20anvisningar%20utskrivning.%202021%20version%201.pdf
https://www.regionkalmar.se/Documents/Samarbetsportalen/Uppdrag%20och%20samverkan/L%C3%A4nsgemensam%20ledning%20i%20samverkan/I%C3%96G/Praktiska%20anvisningar%20utskrivning.%202021%20version%201.pdf
https://regionkalmar.se/Documents/Samarbetsportalen/Uppdrag%20och%20samverkan/L%c3%a4nsgemensam%20ledning%20i%20samverkan/I%c3%96G/Praktiska%20anvisningar%20SIP%202021.version%201docx%20.pdf
https://regionkalmar.se/Documents/Samarbetsportalen/Uppdrag%20och%20samverkan/L%c3%a4nsgemensam%20ledning%20i%20samverkan/I%c3%96G/Praktiska%20anvisningar%20SIP%202021.version%201docx%20.pdf
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kan spridas vidare. Ambitionen med mötet är att 

skapa en teamkänsla och att tillsammans identifiera 

konstruktiva lösningar. 

 

Processgrupper inom 

kommunens hälso- och 

sjukvårdsenhet 

 

  

 

Regelbundet 

och vid behov 

Kommunens hälso-och sjukvård arbetar med 

Socialnämndens mål utifrån processgrupper med olika 

inriktning t.ex. läkemedelshantering, demens, 

delegering, nutrition, inkontinens, rehab, sårvård, 

dokumentation och palliativ vård. Arbetet med 

processgrupperna att har pga. pandemin till stor del 

avstannat och omtag behöver tas.  

 

Morgonmöten inom 

kommunens hälso- och 

sjukvårdsenhet 

 

 

 

Varje vardag Samverkansmöten inom kommunens hälso- och 

sjukvårdsenheter sker områdesvis varje 

vardagsmorgon mellan sjuksköterskorna, 

arbetsterapeuterna och 

fysioterapeuterna/sjukgymnasterna. Syftet med dessa 

möten är att skapa dialog mellan yrkeskategorierna 

inom HS och strukturera upp det dagliga arbetet för 

den enskilde t.ex. inför Samordnad individuell plan 

(SIP) och inför utskrivning från slutenvården.  

 

Rutin: Cosmic Messenger 

 

Praktiska anvisningar 

Samordnad individuell plan, SIP 

 

Praktiska anvisningar  

Utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 

 

Samverkan mellan 

kommunens hälso- och 

sjukvårdsenhet och 

Bistånd 

Två 

gånger/vecka 

Två gånger i veckan sker det morgonmöten mellan 

hälso-och sjukvårdspersonal och biståndshandläggare. 

Syftet med dessa möten är att skapa dialog mellan 

yrkeskategorierna och strukturera upp arbetet för den 

enskilde t.ex. inför Samordnad individuell plan (SIP) 

och inför utskrivning från slutenvården.   

 

Rutin: Cosmic Messenger 

 

Praktiska anvisningar 

Samordnad individuell plan, SIP 

 

Praktiska anvisningar  

Utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 

 

http://intranet.monsteras.se/content/download/3333/18430/file/Cosmic%20Messenger%20%20171213.pdf
https://www.regionkalmar.se/Documents/Samarbetsportalen/Uppdrag%20och%20samverkan/L%c3%a4nsgemensam%20ledning%20i%20samverkan/I%c3%96G/Praktiska%20anvisningar%20SIP%202021.version.pdf
https://www.regionkalmar.se/Documents/Samarbetsportalen/Uppdrag%20och%20samverkan/L%c3%a4nsgemensam%20ledning%20i%20samverkan/I%c3%96G/Praktiska%20anvisningar%20SIP%202021.version.pdf
https://www.regionkalmar.se/Documents/Samarbetsportalen/Uppdrag%20och%20samverkan/L%c3%a4nsgemensam%20ledning%20i%20samverkan/I%c3%96G/Praktiska%20anvisningar%20utskrivning.%202021%20version%201.pdf
https://www.regionkalmar.se/Documents/Samarbetsportalen/Uppdrag%20och%20samverkan/L%c3%a4nsgemensam%20ledning%20i%20samverkan/I%c3%96G/Praktiska%20anvisningar%20utskrivning.%202021%20version%201.pdf
http://intranet.monsteras.se/content/download/3333/18430/file/Cosmic%20Messenger%20%20171213.pdf
https://www.regionkalmar.se/Documents/Samarbetsportalen/Uppdrag%20och%20samverkan/L%c3%a4nsgemensam%20ledning%20i%20samverkan/I%c3%96G/Praktiska%20anvisningar%20SIP%202021.version.pdf
https://www.regionkalmar.se/Documents/Samarbetsportalen/Uppdrag%20och%20samverkan/L%c3%a4nsgemensam%20ledning%20i%20samverkan/I%c3%96G/Praktiska%20anvisningar%20SIP%202021.version.pdf
https://www.regionkalmar.se/Documents/Samarbetsportalen/Uppdrag%20och%20samverkan/L%c3%a4nsgemensam%20ledning%20i%20samverkan/I%c3%96G/Praktiska%20anvisningar%20utskrivning.%202021%20version%201.pdf
https://www.regionkalmar.se/Documents/Samarbetsportalen/Uppdrag%20och%20samverkan/L%c3%a4nsgemensam%20ledning%20i%20samverkan/I%c3%96G/Praktiska%20anvisningar%20utskrivning.%202021%20version%201.pdf
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Tvärprofessionella 

teammöten   

Varannan 

vecka 

Varannan vecka sker tvärprofessionella teammöten på 

samtliga enheter inom  

ordinärt boende och särskilt boende. Syftet med dessa 

möten är att utveckla och effektivisera samarbetet 

mellan alla professioner runt den  

enskilde med målet att ge den bästa möjliga vård, 

omsorg och rehabilitering till den enskilde. På 

teammötena diskuteras inträffade avvikelser samt 

gjorda riskbedömningar. Vid stora/komplexa ärenden 

finns alternativet att kalla till s.k. personteam där bara 

detta ärende diskuteras. 

 

Under 2021 gjordes ett omtag kring teamsamverkan 

inom äldreomsorgen för att möjliggöra en mer aktiv 

och kvalitativ samverkan mellan alla professioner runt 

den enskilde. Rutinen reviderades och agenda för 

teamen fastställdes. 

 

Tvärprofessionella teamrutin.  

 

Processgrupper inom 

kommunens hälso- och 

sjukvårdsenhet 

 

  

 

Regelbundet 

och vid behov 

Kommunens hälso-och sjukvård arbetar med 

Socialnämndens mål utifrån processgrupper med olika 

inriktning t.ex. läkemedelshantering, demens, 

delegering, nutrition, inkontinens, rehab, sårvård, 

dokumentation och palliativ vård. Arbetet med 

processgrupperna att har pga. pandemin till stor del 

avstannat och omtag behöver tas.  

 

 

Informationssäkerhet 

HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1 § 

 

Informationssäkerhet handlar om att information som är viktig identifieras och skyddas på ett 

säkert sätt. Det handlar också om att rätt användare ska ha rätt information vid rätt tillfälle. 

Det är viktigt att kunna följa hur, när och vem som tagit del av informationen.  

 

Tvåfaktorsautentisering 

All legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal använder e-legitimationen SITHS-kort, som är en 

säker tvåfaktorsautentisering, för att logga in i regionens journalsystem Cosmic. Under 2021 

har planering- och förberedelsearbetet påbörjats med tvåfaktorsautentisering för all vård- och 

omsorgspersonal i kommunens egna verksamhetssystem Treserva.   

 

Loggningar 

Systematiska loggningar i de system som används inom kommunens verksamhet; NPÖ, 

Treserva och Cosmic säkerställer att inga obehöriga har tillträde till informationen.  

 

http://intranet.monsteras.se/content/download/5224/27454/file/Tv%C3%A4rprofessionella%20teamrutin.pdf
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En god säkerhetskultur  

En grundläggande förutsättning för en säker vård är en god säkerhetskultur. 

Organisationen ger då förutsättningar för en kultur som främjar säkerhet.  

 

Socialförvaltningens ambition är att ha ett klimat som främjar säkerhet och 

kännetecknas av ett engagemang för den enskilde hos all personal. 

Engagemanget kommer bland annat till uttryck genom att 

patientsäkerhetsrisker identifieras och påtalas, att avvikelser rapporteras, utreds 

och förbättringsåtgärder vidtas. Inrapportering av avvikelser uppmuntras.  Riktlinjer och rutiner som 

rör avvikelsehantering och utredning av missförhållanden/vårdskada utgår från ett systemperspektiv 

med öppenhet och transparens.   

 

En annan viktig del i en god säkerhetskultur är en fungerande teamsamverkan. Detta har utvecklats 

på ett positivt sätt under året men behöver stärkas i vissa delar mellan den legitimerade hälso- och 

sjukvårdspersonalen, enhetschef och omvårdnadspersonal. Förbättringsområden handlar bl.a. om 

behov av att öka kunskapen om vad patientsäkerhet innebär och hur alla professioner tillsammans 

kan arbeta för att skapa en så trygg och säker vård och omsorg som möjligt.  

 

Att sprida erfarenheter och lärdomar är en av grunderna i en god patientsäkerhetskultur och utgör  

en förutsättning för en lärande och transparant organisation. Det finns behov av att arbeta vidare  

med en struktur för att mer systematisk sprida goda lärdomar och förbättringsåtgärder.   

 

Adekvat kunskap och kompetens 

En grundläggande förutsättning för en säker vård är att det finns tillräckligt 

med personal som har adekvat kompetens och goda förutsättningar för att 

utföra sitt arbete.  

 

Hälso- och sjukvården 

• På grund av ökad arbetsbelastning och uppsägningar har kommunens hälso- och sjukvård 

(HS) periodvis under året varit hård ansträngd och underbemannad. Detta gäller samtliga 

yrkeskategorier dvs. sjuksköterskorna, arbetsterapeuterna och fysioterapeuter. Detta har 

bl.a. resulterat i att särskilt yrkesskickliga undersköterskor har anställts hos sjuksköterskorna i 

syfte att avlasta och upprätthålla en god patientsäkerhet samt att rehab periodvis varit 

tvungna att koncentrera resurserna åt mer akuta uppdrag.  

• Mot slutet av 2021 medförde rekrytering och tillsatta tjänster att rehab gick in i 2022 med 

full arbetsstyrka. Detta har bl.a. resulterat i en högre patientkontinuitet och att antalet 

brukare över 75 år i de olika delarna av kommunen kan erbjudas en så jämlik rehabiliterande 

vård som möjligt.  

 

På grund av pandemin har mycket av kompetensutvecklingen inom HS fått stå tillbaka under 2021. 

Detta har bl.a. inneburit att: 

• Processgrupperna som bland annat arbetar inom fokusområdena demens, nutrition, palliativ 

vård och sårvård har i stora delar inte kunnat få den planerade fortbildningen. 
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• Sjuksköterskor och rehab-personal har inte kunnat hålla i de utbildningar som man normalt 

planerar och anordnar för personalen inom äldreomsorgen och omsorgen om 

funktionsnedsatta. 

• De gemensamma utvecklingsdagarna för sjuksköterskor och rehab har inte kunnat 

genomföras. 

 

Trots de rådande förutsättningarna under 2021 har följande kompetensutveckling genomförts inom 

HS: 

• alla sjuksköterskor har fått utbildning i ”Säker läkemedelshantering” av farmacikonsult från 

Apoteket AB. Utbildningen var ett komplement till den externa kvalitetsgranskningen av 

läkemedelshanteringen och utgick från Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-

FS 2017:37) om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården. 

Utvärderingen visade på mycket hög nöjdhet med uppdaterade kunskaper i nu gällande 

författning. 

• Åtta sjuksköterskor har gått en utbildning i ”Samtalskonst” på Liljeholmens Folkhögskola i 

Rimforsa. Utbildningen har givit ökad kunskap, trygghet och kvalitet i samtalssituationer. 

Enligt utvärderingar var utbildningen mycket uppskattad och givande. 

• 4 sjuksköterskor har påbörjat utbildning i ”Handledarutbildning”, 7,5 hp på 

Linnéuniversitetet. Det kommer att innebära bättre omhändertagande och ökad kvalitet för 

de sjuksköterskestudenter som gör sin praktik hos oss.  

• Alla sjuksköterskor har blivit registrerade på den digitala mailbaserade kursen "Förebygg 

vårdrelaterade infektioner" från SKR. Kursen har givit ökad kunskap i vårdhygien och 

vårdrelaterade infektioner (VRI) samt hur VRI kan förebyggas.  

• Sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter som arbetar mot LSS har deltagit i 

webbutbildningar från Nationella Självskadeprojektet. Utbildningarna har givit ökad kunskap 

om självskadebeteende och förbättrad förmåga att möta personer med självskadebeteende. 

• Rehab-personal har tagit del av webbutbildning rörande hjälpmedel.  

• Två fysioterapeuter har varit på en utbildning i förflyttningsteknik. Utbildningen har givit 

ökad kunskap om förflyttningsteknik till medarbetarna som går utbildningen samtidigt som 

de i sin tur kan förmedla och sprida kunskapen till övrig vård- och omsorgspersonal.  

 

Äldreomsorg 

• Äldreomsorgen (ÄO) har under hösten/vintern 2021 påbörjat arbetet med att införa och 

utbilda i schemaverktyget TimeCare. Syftet är bl.a. att bättre matcha verksamhetens behov 

med tillgängliga personalresurser. 

• APT-tiden har förlängts med en halvtimme för kvalitetsarbete gentemot verksamhet och 

brukare. 

• För att höja personalens kompetens inom användandet av digitala tjänster och 

dokumentation har flera hemtjänstgrupper samt några personalen på SÄBO haft 

grundläggande datautbildning.  

• I början av året gick all personal webbutbildning i Basala hygienrutiner i vård och omsorg från 

Socialstyrelsen. Utbildningen var framtagen mot bakgrund av smittspridningen av covid-19 

samtidigt som kunskaperna som lärdes ut kan användas i det dagliga arbetet över tid. 

• Två språkombud har utbildats utifrån behovet att kunna möta de boende som har annat 

modersmål än svenska. Språkombuden kommer tillsammans med chef att arbeta med att 

språkutveckling och ge språkstöd till de medarbetare som behöver. 

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/foreskrifter-och-allmanna-rad/2017-5-2.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/foreskrifter-och-allmanna-rad/2017-5-2.pdf
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• I syfte att höja grundkompetensen har flera medarbetare inom ÄO under 2021 gått 

kompetenslyftet. Denna utbildning fortsätter under 2020. Dessa medarbetare kommer att få 

en fast anställning efter avslutad utbildning. 

 

Omsorgen om personer med funktionsnedsättning, LSS och socialpsykiatrin 

• Inom daglig verksamhet har kontinuerliga uppföljningar av individuella arbetsscheman gjorts. 

• Inom personlig assistent pågår fortsatt arbete med en bemanningspool.  

• I början av året gick all personal webbutbildning i Basala hygienrutiner i vård och omsorg från 

Socialstyrelsen. Utbildningen var framtagen mot bakgrund av smittspridningen av covid-19 

samtidigt som kunskaperna som lärdes ut kan användas i det dagliga arbetet över tid. 

• En stor del av personalen har genomfört MHFA-utbildningen. Syftet med utbildningen är att 

stärka personalens kompetens i att snabbt identifiera symtom på psykisk ohälsa samt 

färdigheter i att ge första hjälpen till den som drabbas.  

• Personalen inom gruppbostäderna har haft handledning i lågaffektivt bemötande. 

• Några personal har gått en utbildning i att kommunicera med bildstöd. 

 

Patienten som medskapare  

En grundläggande förutsättning för en säker vård är patientens och de 

närståendes delaktighet. Vården blir säkrare om patienten är välinformerad, 

deltar aktivt i sin vård och ska så långt som möjligt utformas och genomföras i 

samråd med patienten. Att patienten bemöts med respekt skapar tillit och 

förtroende.  

 

PSL 2010:659 3 kap. 4 § 

 

Socialförvaltningens utgångspunkt är att patienter och närstående som är aktiva och delaktiga i 

utformningen av sin egen vård bidrar till en ökad patientsäkerhet. Verksamheterna strävar efter att 

beakta patientens egna tankar och önskemål av vilken vård och omsorg som hen vill ha. Om 

samtycke finns involveras närstående.  

 

Samordnad individuell Planering (SIP) 

Samordnad Individuell Planering (SIP) är ett viktigt forum för patienten och ev. närstående att vara 

delaktiga i vårdens utformning. Uppföljningar om patientens delaktighet görs regelbundet och 

samordnas via länsgemensam ledning. 

 

Klagomål och synpunkter 

Socialnämnden eftersträvar att det är enkelt att lämna klagomål och synpunkter och att det ska 

kunna göras på flera olika sätt. Det finns en särskild blankett på hemsidan för att lämna klagomål och 

synpunkter inom socialförvaltningens verksamhet. Klagomålet eller synpunkten kan lämnas anonymt. 

Blanketten finns även utskrivna på varje arbetsplats. Information om möjligheten att lämna klagomål 

och synpunkter skickas också med biståndshandläggarnas beslut. Muntliga klagomål och synpunkter 

ska dokumenteras av mottagaren. Efter diarieföring skickas klagomålet eller synpunkten till ansvarig 

chef/handläggare för utredning, analys och åtgärder.  

 

https://www.monsteras.se/kommun-och-politik/politik-och-demokrati/dialog-och-synpunkter/synpunkter-och-klagomal-2/
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Den som lämnat ett klagomål eller synpunkter ska kontaktas och få en bekräftelse att klagomålet 

eller synpunkten är mottagen inom en vecka. När utredningen är klar ska återkoppling ges till 

uppgiftslämnaren. Om den som lämnat klagomålet eller synpunkten valt att vara anonym kan ingen 

bekräftelse eller annan återkoppling ges. Alla klagomål och synpunkter är grund för 

förbättringsarbete och lärande. 

 

Värdighetsgarantier 

Inom äldreomsorgens finns det Värdighetsgarantier som bl.a. garanterar delaktighet på olika sätt.  

 

Personer som bor på särskilt boende Särskilt boende garanteras: 

• att få stiga upp på morgonen och lägga sig på kvällen vid den tid som hen önskar.  

• att, om så önskans, få komma ut dagligen. 

• att dagligen ges möjlighet att delta i olika aktiviteter i grupp eller enskilt som till exempel 

underhållning, bakning, tidningsläsning m.m. 

• att får välja att inta måltiderna enskilt eller i gemenskap med andra.  

 

Personer med hemtjänst garanteras: 

• att personal ringer om de inte kan komma inom den tidsram som har blivit överenskommet i 

genomförandeplanen. 

 

Alla inom äldreomsorgen garanteras:   

• en genomförandeplan som hålls aktuell. 

• delaktighet i och har ett verkligt inflytande över hur insatser utförs.  

• återkoppling på synpunkter inom en vecka.  

 

Nationella brukarundersökningar 

Nationella brukarundersökningar används för att mäta hur enskilda upplever bemötandet inom 

socialförvaltningens verksamheter. Socialnämnden har använt sig av de brukarundersökningar som 

administrerats via SKR. Resultatet är föremål för diskussion och förbättringsarbete; både på 

ledningsnivå och på APT ute på enheterna. 

 

Anhörigstöd 

Kommunen erbjuder anhörigstöd i olika former till anhöriga som vårdar och stödjer en närstående 

som är äldre, långvarigt sjuk eller som har en funktionsnedsättning. Anhörigstödet, bl.a. riktat mot 

anhöriga till personer med psykisk ohälsa, har som mycket annat påverkats av pandemin. Genom 

enskilda möten och telefonsamtal har arbetet med att ge stöd till anhöriga ändå kunnat 

upprätthållas, om än i liten skala men med god kvalitet. 

 

Vård i livets slutskede 

När vården övergår till livets slutskede sker ett s.k. brytpunktsamtal där dialog sker med patienten 

och ev. närstående om önskemål om hur vården ska bedrivas. När en patient avlidit erbjuds 

efterlevandesamtal till de närstående i stödjande syfte med möjlighet att lämna synpunkter på 

verksamheten.  

 
 

https://www.monsteras.se/omsorg-och-stod/anhoriga-och-frivilliga/anhorigstod/
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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 är en systematisk uppföljning och utvärdering av den 

egna verksamheten samt kontroll av att den bedrivs enligt de processer 

och rutiner som ingår i ledningssystemet. Egenkontroller genomförs enligt 

fastslagen ordning inom nämndens olika verksamhetsområden.   

 

Med hänvisning till hanteringen av covid-19 pandemin har vissa egenkontroller inte genomförts, helt 

eller delvis. Egenkontroller som har genomförts 2021 är journalgranskning och kvalitetsgranskning av 

läkemedelshanteringen.  

 

Journalgranskning 

Granskningen är utförd av MAS och kvalitetsledare på Socialförvaltningen. Omfattning är två 

slumpmässigt utvalda enheter; en inom särskilt boende och en inom hemtjänst. Egenkontrollen ska 

göras 1 gång per år samt vid behov. Nedan följer några exempel på viktiga resultant, med analys och 

åtgärder, som framkommit i granskningen. 

 

Fokusområde 

 

Resultat och analys 

 

Åtgärder 

Vårdplan De granskade vårdplanerna är 

generellt tydliga. Det förekommer 

dock flera inaktuella vårdplaner.  

 

Påminna sjuksköterskorna att inaktuella 

vårdplaner ska avslutas. 

 

Generellt saknas uppföljning och 

resultat i vårdplanerna, vilket är ett 

strukturellt problem. Personalen har 

inte möjlighet att dokumentera och 

återkoppla via vårdplanerna. 

Återkoppling måste ske muntligen.   

 

Principfråga till ledningen angående 

möjligheten för omvårdnadspersonalen 

att dokumentera uppföljning och 

resultat vårdplaner. 

 

Kommunikation I en journal framkom att information 

från omvårdnadspersonal till 

sjuksköterska inte togs vidare och att 

omvårdnadspersonalen ej fick 

återkoppling i ärendet. 

 

Påminna sjuksköterskorna om vikten att 

återkoppla på frågeställningar från 

omvårdnadspersonal.   

 

Läkemedel Vid ett par tillfällen förekommer att 

medicintider och dosjustering justerats 

av omvårdnadspersonal utan kontakt 

med sjuksköterska. 

 

Förtydliga till omvårdnadspersonal att 

det endast är sjuksköterskan, oftast 

efter kontakt med läkare, som får 

justerar doser och medicintider.   
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Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering 

Kvalitetsgranskningen av läkemedelshanteringen är utförd enligt gällande föreskrift av 

farmacikonsult från Apoteket AB. Omfattningen är fyra slumpmässigt utvalda enheter; en inom 

särskilt boende, en inom hemtjänst, en inom LSS samt sjuksköterskekontoret. Egenkontrollen ska 

göras en gång per år. Nedan följer några exempel på viktiga förbättringsförslag, med åtgärd, som 

framkommit i granskningen. Tre generella åtgärder är att: 

• Revidera och förtydliga i läkemedels- och delegeringsrutinen samt i handboken för 

läkemedelshantering och delegeringsutbildningen. 

• Starta en projektgrupp som ansvarar för att implementering och uppföljningen av flera av 

förbättringsförslagen i granskningen. 

• Vid specifika ärenden och vid generella förändringar informera ansvariga chefer och berörd 

personal t.ex. via mail, på APT och teamsmöten. 

 

Fokusområde 

 

Förbättringsförslag  

 

Åtgärder 

Instruktioner/ 

Rutiner/Ansvar 

Upprätta en lokal rutin för läkemedelshanteringen 

där tydlig ansvarsfördelning framgår. 

➢ MAS utformar en mall till 

den lokala 

läkemedelsrutinen. 

 

➢ SSK och EC på respektive 

enhet arbetar, utefter 

Det framgår av dokumentationen hos 

en brukare att medicin lånats av annan 

brukare på sjuksköterskas inrådan. 

Tydliggöra till både omvårdnadspersonal 

och sjuksköterskorna att läkemedel är 

personliga. Vid behov finns basförråd, 

som sjuksköterska har tillgång till.  

 

Avvikelse Av dokumentationen i två journaler 

framgår att läkemedelsavvikelse 

förekommit, vilken inte registrerats 

som avvikelse. Sjuksköterska har heller 

inte kontaktats.  

 

Förtydliga till omvårdnadspersonal 

vikten att rapportera avvikelser samt 

meddela sjuksköterska avvikelser 

kopplade till läkemedel.  

 

Medicinsk kompetens En undersköterska har gett ett 

medicinskt råd som hen saknas 

mandat att göra i 

undersköterskerollen.  

 

Förtydliga till omvårdnadspersonal att 

sjuksköterskan ska konsulteras vid 

medicinska frågor och förändrat 

hälsotillstånd.   

 

Begränsningsåtgärder Det framgår ur en journal att en 

omvårdnadspersonal tagit bort kod till 

kodlåset på dörr i syfte att förhindra 

att brukare ska gå ut. Detta förfarande 

är inte förenligt med gällande rutin för 

begränsningsåtgärder.  

 

Förtydliga till omvårdnadspersonal om 

gällande rutin för begränsningsåtgärder.  

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/foreskrifter-och-allmanna-rad/2017-5-2.pdf
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mallen, tillsammans fram 

den lokala 

läkemedelsrutinen. 

 

Säkerställ att samordnare inte skriver in 

ordinationer i TES. Det får endast finnas 

information om att en uppgift gällande läkemedel 

skall utföras, t ex Se läkemedelslista, inte vad som 

skall utföras. Kontroll skall alltid ske mot 

läkemedelslistan. 

 

Revidera och förtydliga i rutin och 

manual för TES.  

 

Ordination Be läkare komplettera ordinationerna om de är 

otydliga eller saknar de uppgifter som skall ingå. 

 

Skriva avvikelse när ordinationen är 

otydlig eller saknar uppgifter. 

 

Iordning-

ställande och 

administrering 

Säkerställ att personal alltid kontaktar 

sjuksköterska om patient har receptfria läkemedel 

som inte är ordinerade. 

 

Se generella åtgärder ovan.  

Påminn delegerad personal att effekt av givet vid 

behovs-läkemedel skall utvärderas och 

dokumenteras på signeringslistan. 

 

Säkerställ att varje given dos signeras, dvs om fler 

än en dospåse administreras/överlämnas vid 

samma tidpunkt skall två rader signeras; dospåse 1 

och dospåse 2. 

 

Revidera signeringslistan så det 

tydligt framgår att varje given dos 

ska signeras. 

Beställning och 

leverans 

Diskutera en säkrare hantering för leverans av 

dosrullar/originalförpackningar så att obehöriga 

inte kan komma åt läkemedel.  

 

 

 

Inköp av anpassade 

läkemedelsskåp för mellanlagring 

dosrullar/originalförpackningar 

som endast legitimerad eller 

delegerad personal har åtkomst till. 

Narkotika-

hantering och 

kontroll 

Säkerställ att tillförsel av narkotiskt preparat förs in 

i förbrukningsjournalen. Ska ske av sjuksköterska. 

 

Se generella åtgärder ovan. 

Säkerställ att sjuksköterska kontrollräknar 

narkotiska preparat i patients läkemedelsskåp 

månadsvis och att utförd kontroll dokumenteras i 

förbrukningsjournalen. 

Upprätta förbrukningsjournal för alla narkotiska 

preparat (inkl. smärtplåster och klysma) så att det 

går att följa förbrukningen. 
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Förvaring Upprätta en rutin så att kontroll av hållbarhet, 

städning av läkemedelsskåp och kontroll av 

temperatur i kyl där läkemedel förvaras utförs 

regelbundet (1 gång/månad) av delegerad 

personal, att utförd uppgift signeras och att 

sjuksköterska följer upp aktiviteten. 

 

➢ Inköp av digitala min-

/maxtermometer till varje 

enhet. 

 

➢ Inköp av tillräckligt stora 

värdeskåp.  

Märk upp hyllor i läkemedelsskåp för tydligare 

struktur, t ex aktuella läkemedel, vid behovs-

läkemedel och inaktuella läkemedel. 

 

Säkerställ att endast läkemedel förvaras i 

läkemedelsskåpen och att övriga saker som 

behöver låsas in förvaras i värdeskåp. 

 

Delegering Säkerställ att enhetschef följer upp att delegerad 

personal förnyar sin delegering i tid så att det inte 

finns personal som utför delegerade uppgifter utan 

att ha behörighet för det.  

 

 

 

Samla och förnya alla delegeringar 

på en enhet under samma månad 

för att underlätta 

delegeringsarbetet och 

hågkomsten för alla inblandade när 

förnyelse av delegering måste ske. 

Kasserade 

läkemedel 

Upprätta en säkrare rutin för återlämning av 

förbrukade narkotiska plåster, men även andra 

läkemedel som skall kasseras, så att inte obehöriga 

får åtkomst. 

 

 

Inköp av anpassade 

läkemedelsskåp för förvaring av 

bl.a. kasserade läkemedel som 

endast legitimerad eller delegerad 

personal har åtkomst till. 

 

 

Egenkontroller som inte genomförts, helt eller delvis 

Egenkontroller för att mäta personalens kännedom och följsamhet till rutiner, krav och mål ska görs 

en gång om året. Varje enskild medarbetare ska få möjlighet att fylla i en för socialnämnden fastställd 

enkät. Under 2021 har denna typ av egenkontroll inte genomförts i alla nämndens verksamheter, de 

uteblivna egenkontrollerna kan kopplas till hur pandemin påverkat det ordinarie arbetets gång. 

 

Nedan redovisas andra egenkontroller som inte blivit gjorda, med hänvisning till 

pandemihanteringen:  

 

Område  

 

Omfattning Frekvens Planerad åtgärd 

Senior alert SÄBO och hemtjänst 1 – 2 gånger/år Återupptas 2022 

BPSD registret SÄBO och hemtjänst 1 – 2 gånger/år  Återupptas 2022 

Palliativa registret  Samtliga inom HS Kontinuerligt  Återupptas 2022 

PPM-mätning av basala 

hygienrutiner och klädregler 

All vårdpersonal 1 gång/år Fokusområde 2022 
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Öka kunskap om inträffade vårdskador  

SOSFS 2011:9 7 kap. 2 § sista stycket, HSLF-FS 2017:40 3 kap. 1 §, PSL 2010:659 3 kap. 3 § 

Genom identifiering, utredning samt mätning av skador och vårdskador ökar 

kunskapen om vad som drabbar patienterna när resultatet av vården inte blivit 

det som avsetts. Kunskap om bakomliggande orsaker och konsekvenser för 

patienterna ger underlag för utformning av åtgärder och prioritering av 

insatser.  

 

Vid händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada kontaktas MAS för 

utredning och bedömning görs om händelsen ska anmälas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 

enligt lex Maria. I utredning används mall för internutredning. Resultaten som framkommer i 

internutredningen mynnar ut i en åtgärdsplan. I åtgärdsplanen listas de identifierade 

förbättringsförslagen och åtgärderna, vem/vilka som är ansvariga för genomförande och uppföljning 

samt tidsplan för implementering av åtgärderna och uppföljningen. Internutredningen presenteras 

för socialnämnden, på socialförvaltningens ledningsgrupp samt på APT på berörda enheter för att 

alla berörda ska få kunskap om och vara delaktiga i det systematiska förbättringsarbetet kring 

patientsäkerhet. 

 

Lex Maria-anmälan 2021 

En händelse på ett särskilt boende för äldre har under året utretts och bedöms som allvarlig 

vårdskada. Händelsen har anmälts enligt lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). I 

internutredningen framkommer inga uppgifter som kan förklara uppkomsten till patientens skada 
men det upptäcktes brister i dokumentation samt läkemedelshantering vilket föranledde lex Maria-

anmälan till IVO. Utredarna kunde konstatera att händelsen, pga. av bristerna som upptäcktes, 

medfört ett förlängt lidande för den enskilde, fördröjd kontakt och bedömning av sjuksköterska samt 

fördröjd undersökning och bedömning av läkare.  

 

I en analys av händelsen går det inte att säga att själva vårdskadan upptäcktes inom acceptabel tid 

eftersom fördröjningen var själva skälet till anmälan. Däremot hade förloppet därefter en skyndsam 

process. Kommunsjuksköterskan fick till sig informationen om skadan omedelbart av sjuksköterska 

på sjukhuset. Därefter informerade kommunsjuksköterskan MAS omgående samma dag. Dagen efter 

initierads internutredningen och utredningen hade, trots rådande smittspridning och restriktioner, 

ett skyndsamt förlopp.  

 

Uppföljning på en lex Maria-anmälan från 2019 

Under året har Inspektionen för vård och omsorg (IVO) haft en tillsyn för att följa upp vårdgivarens 

beslutade åtgärder i en anmälan enligt lex Maria 2019. Anmälan rör en händelse som hade kunnat 

medföra en allvarlig vårdskada på ett korttidsboende inom äldreomsorgen. I Mönsterås kommuns 

redogörelse uppmärksammade IVO inga brister och fann inte skäl att vidta några ytterligare åtgärder 

varför ärendet avslutades.   

 

Den uppföljande tillsynen från IVO hjälpte Mönsterås kommun som vårdgivare att kontrollera att 

vidtagna åtgärder haft effekt, att aktuella rutiner är kända och följs samt att samverkan och 

kommunikation, både internt och externt fungerar på ett tillfredställande sätt.   
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Tillförlitliga och säkra system och processer  

Genom att inkludera systematiskt patientsäkerhetsarbete som en naturlig del 

av verksamhetsutvecklingen kan både de reaktiva och proaktiva perspektiven 

på patientsäkerhet bejakas. Genom att minska oönskade variationer stärks 

patientsäkerheten.  

 

Generellt i socialförvaltningen 

• Under 2021 har rutiner och riktlinjer revideras och upprättas kontinuerligt i ledningssystemet 

för att säkra verksamhetens kvalitet. Stort fokus har legat på att löpande upprätta, revidera 

och implementera riktlinjer, rutiner och arbetssätt kopplade till covid-19 pandemin.   

• MAS och kvalitetssamordnaren i kommunen har under året haft en utbildningssatsning för 

enhetscheferna i kvalitetsledningssystemet. Utgångspunkten var att enhetscheferna därefter 

skulle informera om kvalitetsledningssystemet till sina medarbetare på APT. 

• Utifrån vårdhygiensiska riktlinjer är en lokalt baserad och förvaltningsgemensam 

tvätthantering under utformning där varje medarbetare har tillräckligt många uppsättningar 

av arbetskläder att tillgå. 

 
Hälso- och sjukvård 

• Inom ramen för sammanhållen journalföring anslöts kommunens hälso- och sjukvård (HS) 

under slutet av 2021 till regionens journalsystem Cosmic. Förutsatt att det finns ett aktivt 

samtycke, ett behov och en aktuell patientrelation får kommunens legitimerade hälso- och 

sjukvårdspersonal därigenom full läs- och viss dokumentationsbehörighet i patientens 

journal i regionen. Syftet är en effektivare, tydligare och mer patientsäker 

informationsöverföring mellan region och kommun. Främst har det resulterat i minskad risk 

för fel och bristande kommunikation samt att det dagliga arbetet har förenklats och tid har 

sparats. Exempelvis kan sjuksköterskorna nu skriva ut provtagningsunderlag samt 

provtagningsetiketter från Cosmic på en etikettskrivare på kontoret och slipper åka förbi och 

hämta dessa på hälsocentralen. 

• Årliga läkemedelsgenomgångar hos alla äldre inskrivna i den kommunal hemsjukvården görs 

av patientansvarig läkare enligt behandlingsrekommendationer.  

• Vid årsslutet påbörjades införandet av ”Åtgärdsvyn” i Treserva; ett digitalt planerings- och 

bokningsverktyg för patientbesök. Tidigare gjordes mycket av den legitimerade personalens 

planering på pappersagendor, en för varje medarbetare. Detta var tidsödande, 

svåröverskådligt och innebar hög risk för fel och missade insatser. Åtgärdsvyn underlättar 

och effektiviserat arbetet och ökar patientsäkerheten.  

• Via läsplattor och bärbara datorer får sjuksköterskor och rehab-personal nu tillgång till att 

läsa och dokumentera i journal- och hjälpmedelssystem ute hos de enskilda i direkt 

anslutning till att insatserna utförs. Detta bedöms bidra till öka patientsäkerheten då det 

möjliggör bättre underlag vid bedömningar och förbättrad kvalitet på det som 

dokumenteras.  

• Nästa steg i den digitala utvecklingen är att införa digital läkemedelssignering. Med 

påminnelsefunktioner förväntas detta minska avvikelserna kring läkemedelsavvikelserna och 

bidra till högre patientsäkerhet.  

• Hanteringen av överblivet och kasserat läkemedel har förenklats och blivit säkrare med inköp 

av en för ändamålet anpassad kartong från det lokala apoteket i Mönsterås. Det pågår en 

https://www.regionkalmar.se/Documents/Samarbetsportalen/V%C3%A5rdriktlinjer/L%C3%A4kemedel/Handb%C3%B6cker%20och%20lathundar/R%C3%A5d%20vid%20f%C3%B6rskrivning/L%C3%A4kemedelsbehandling%20av%20de%20mest%20sjuka%20och%20sk%C3%B6ra%20%C3%A4ldre.pdf
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översyn hur verksamheten ytterligare kan förbättra och säkra hantering av överblivet 

läkemedel.  

• Under 2021 har ett avtal slutit med ett företag som tillhandahåller regelbunden service av 

alla medicinsktekniska produkter som avvänds inom den kommunala hälso- och sjukvården.  

• En användarvänlig e-tjänst för att ”Ta över delegeringsbeslut” har tagits fram utifrån gällande 

föreskrift från Socialstyrelsen.  

 
Äldreomsorg 

Den digitala utvecklingen inom äldreomsorgen har gått fort framåt de senaste åren. Pandemin har 
ökat takten i den digitala utvecklingen. Det har lett till att nya arbetssätt har etablerats som bedöms 
kunna underlätta och effektivisera arbetet samt öka patientsäkerheten. Detta har bl.a. inneburit att: 

• Alla verksamheter inom äldreomsorgen är nu inne i verksamhetssystemet Treserva. Detta 
minskar det administrativa arbetet, ger mer tid för kvalitativa uppgifter och bidrar till högre 
patientsäkerhet.  

• Flera arbetsgrupper har börjat med digitala scheman och organisera digitala möten för att 
kunna upprätthålla vissa moment i arbetet till följd av de restriktioner som varit. 

• Digitala medicinskåp, nyckelskåp samt dörrlås har köpts in.  

• Arbete har påbörjats med att införa mobil dokumentation, framförallt för personalen i 
hemtjänsten.  

• Faxar har ersatts med säker digital hantering av känsliga uppgifter. 

 

Omsorgen om personer med funktionsnedsättning, LSS och socialpsykiatrin 

• Fem av arbetsgrupperna inom personlig assistans har börjat dokumentera i Treserva. 

 

Säker vård här och nu  

Hälso- och sjukvården präglas av ständiga interaktioner mellan människor, 

teknik och organisation. Förutsättningarna för säkerhet förändras snabbt och 

det är viktigt att agera på störningar i närtid.  

Riskhantering  

SOSFS 2011:9, 5 kap. 1 §, 7 kap. 2 § p 4 

Vårdgivare ska fortlöpande bedöma om det finns risk för att händelser skulle kunna inträffa som 

kan medföra brister i verksamhetens kvalitet. För varje sådan händelse ska vårdgivare uppskatta 

sannolikheten för att händelsen inträffar, och bedöma vilka negativa konsekvenser som skulle 

kunna bli följden av händelsen.  

 

Avvikelser, klagomål och synpunkter  

Chefer ansvarar för att avvikelser, klagomål och synpunkter hanteras enligt fastställd rutin som 

innehåller utredning, analys, förbättringsåtgärd/er och uppföljning. I avvikelsesystemet finns en 

matris där utredaren ska bedöma allvarlighetsgraden och uppskatta sannolikheten för att 

händelsen inträffar igen. Vid behov revideras riktlinjer och rutiner när risker identifieras. Alla 

avvikelser, klagomål och synpunkter sammanställs varje år av MAS och kvalitetsledare i 

kommunen i kvalitetsberättelsen och patientsäkerhetsberättelsen. Då görs en samlad analys och 

riskbedömning. Förbättringsåtgärder läggs in i verksamhetsplaneringen.  

 

https://patientsakerhet.socialstyrelsen.se/lagar-och-foreskrifter/foreskrifter-och-handbocker/sosfs-199714/
https://patientsakerhet.socialstyrelsen.se/lagar-och-foreskrifter/foreskrifter-och-handbocker/sosfs-199714/
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Lex Maria och lex Sarah 

Om det i avvikelsen, klagomålet eller synpunkten föreligger risk eller misstanke om vårdskada 

eller missförhållande kontaktas MAS eller kvalitetsledare för utredning och bedömning om 

händelsen ska anmälas till IVO enligt lex Maria eller lex Sarah.  

 

Riskanalys 

Riskanalys genomförs utifrån organisationsperspektiv, arbetsmiljöperspektiv och 

brukarperspektiv. Riskanalys ska göras löpande inför förändringar inom en verksamhet och även 

på befintliga processer i en organisation som bedöms innehålla många risker. Baserat på 
kartläggning och analys av riskerna vidtas adekvata åtgärder för att minimera riskerna. 

Exempelvis görs riskanalys vid organisationsförändringar, införandet av ny teknik och nya 

metoder, komplex vård och behandling, inför förskrivning/användande av skyddsåtgärder, då 

patient/verksamhet byter utförare och vid upplevelser av att ett arbetsmoment eller en viss 

situation är riskfylld. 

 

Riskanalys görs i kvalitetssystemet Senior alert i preventivt syfte för äldre personer som riskerar 

att falla, få trycksår, minska i vikt, utveckla ohälsa i munnen och/eller har problem med 

blåsdysfunktion. Under pandemiåren 2020–2021 har användningen av Senior alert minskat, 

ombud har slutat och utbildningssatsningar börjar göras. Detta är en av aktiviteterna för 2022 och 

framåt.  

 

Stärka analys, lärande och utveckling  

Analys och lärande av erfarenheter är en del av det fortlöpande arbetet inom 

hälso- och sjukvården. När resultaten används för att förstå vad som bidrar till 

säkerhet, hållbarhet, önskvärd flexibilitet och goda resultat, kan verksamheten 

utvecklas så att kvaliteten och säkerheten ökar och risken för vårdskador 

minskar.  

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

 

Interna avvikelser 
För att hanteringen av avvikelser ska leda till höjd kvalitet och patientsäkerhet finns det, i 

kvalitetsledningssystemet för socialnämnden, rutiner för hur avvikelsen ska rapporteras in, 

utredas och analyseras samt hur identifierade förbättringsförslag ska implementeras i 

verksamheten. Alla avvikelser sammanställs, analyseras och övergripande åtgärder preciseras 

varje år i patientsäkerhetsberättelse och kvalitetsberättelse. Analyserna och åtgärderna läggs in i 

verksamhetsplaneringen. 

 

All personal är skyldiga att rapportera avvikelser samt risker eller misstankar om vårdskador eller 

missförhållanden. Avvikelserna tas emot och utreds av ansvarig chef, vid behov i samråd 

legitimerad hälso-och sjukvårdspersonal. Om avvikelsen misstänks kunna vara föremål för en lex 

Sarah-anmälan kontaktas förvaltningschef och om avvikelsen misstänks kunna vara en vårdskada 

eller risk för vårdskada kontaktas MAS för bedömning om lex Maria-anmälan.  
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I tabellen nedan redovisas alla avvikelser för åren 2017–2021. 

 

Typ av avvikelser  2017 2018 2019 2020 2021 

Fall 646 861 813 865 682 

Läkemedel glömd dos 262 275 293 278 247 

Läkemedel övrigt 101 131 147 126 149 

Brist i bemötande 8 11 2 6 13 

Brist i utförandet 38 78 34 59 48 

Brist i rättssäkerhet 9 19 0 25 23 

Annan händelse 126 59 44 52 48 

Brist i rehabilitering 1 1 0 1 11 

Medicinteknisk produkt 12 3 8 14 23 

Informationsöverföring 4 6 16 5 11 

Hälso- och sjukvårdsåtgärd 4 4 4 6 14 

Fysisk miljö, utrustning, teknik 16 11 32 24 22 

Incident mellan brukare 30 5 20 2 7 

Sexuellt övergrepp       2 

Självskadebeteende 1 3   25 

Självmordsförsök      4 9 

Summa  1258 1467 1413 1467 1334 

 

Samlad analys och exempel på åtgärder som vidtagits 

Inkomna rapporter, klagomål och synpunkter har sammanställts och analyserats för att kunna se 

mönster eller trender som indikerar brister i verksamhetens kvalitet. 

 

Typ av avvikelser Analys Åtgärder som vidtagits och  

lärdomar som har spridits 

Fall  Precis om tidigare år är fall den 

vanligaste avvikelsen med 682 

rapporterade händelser. Under 2021 

noteras dock en inte helt obetydlig 

minskning av avvikelser rörande fall. 

Förklaringen bedöms vara kopplad till att 

det tidigare funnits ett antal individer 

som stått för en stor del av avvikelserna. 

 

Trots att förebyggande åtgärder kan ha 

vidtagits kan det många gånger vara 

svårt att helt förhindra fall t.ex. beroende 

➢ Fall diskuteras på de 

tvärprofessionella 

temamötena och vid behov 

sätts förebyggande åtgärder 

in. 

➢ Behovet av att göra en 

utbildningssatsning för både 

legitimerad hälso- och 

sjukvårdspersonal och 

omvårdnadspersonal i 

kvalitetsregistret Senior alert 

har identifierats.  
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på olika sjukdomstillstånd. 

 

Läkemedel Under 2021 var det sammanlagt 396 

avvikelser om läkemedel. Avvikelsen 

”läkemedel glömd dos”, som är den näst 

vanligaste avvikelsen med 247 

rapporterade händelser, har minskat 

med 31 händelser från 2020. Den andra 

typen av avvikelse gällande läkemedel 

”läkemedel övrigt”, som är den tredje 

vanligaste avvikelsen med 147 

rapporterade händelsen, har ökat med 

23 händelser från föregående år. 

Läkemedel övrigt kan handla om 

förväxling av person eller att läkemedel 

överlämnats vid fel tidpunkt. Sett över tid 

är bedömningen att dessa förändringar 

är marginella och att avvikelser kopplade 

till läkemedel i genomsnitt ligger på en 

jämn nivå på drygt 400 inrapporterade 

händelser per år.  

 

Det kan vara bra att i sammanhanget 

förtydliga att det i den kommunala 

verksamheten överlämnas många 

medicindoser per år. Inskrivna i 

kommunal hälso-och sjukvård ligger 

relativt stadigt runt 400 personer och en 

stor andel av dessa hade hjälp med 

läkemedelsöverlämning flera gånger 

dagligen. På bara ett dygn administreras 

cirka 1500 doser i kommunen. Varje 

avvikelse tas på allvar; analys görs och 

förbättringsåtgärder vidtas. Med 396 

avvikelser på ett år kan man dock 

konstatera att det i de allra flesta fallen 

utförs korrekt och säker 

läkemedelshantering i verksamheten.  

 

➢ En del av 

läkemedelsavvikelserna har i 

delar legat till grund för 

utbildningen i ”Säker 

läkemedelshantering” för 

sjuksköterskor med 

farmacikonsult från Apoteket 

AB.  

➢ Avvikelserna kopplat till 

läkemedel har även 

resulterat i att 

delegeringsrutinen setts över 

och delvis reviderats bl.a. 

med att köpa in Apotekets 

digitala, uppdaterade och 

kvalitetssäkrade 
kunskapstest för delegering.  

➢ Behov har identifierats att 

revidera och uppdatera 

läkemedsrutinen.  

➢ I två fall har en 

läkemedelsavvikelse 

resulterat i förändrad lokal 

läkemedelsrutin.  

➢ I tre fall har en 

läkemedelsavvikelse 

resulterat i indragen 

delegering för aktuell 

omsorgspersonal. 

➢ Läkemedelsvikelser kopplade 

till vaccinering har lett till 

reviderade underlag och 

förändrade arbetssätt vid 

kommande 

vaccinationsrundor.  

 

Brister i 

rehabiliteringen 

och medicinteknisk 

produkt 

Ökningen som syns gällande brister i 

rehabiliteringen och medicinteknisk 

produkt bedöms främst bero på en ökad 

rapporteringsbenägenhet. Avvikelserna 

handlar återkommande om att delegerad 

träning från rehab uteblivit.  

 

➢ Informationssatsningar riktad 

mot omvårdnadspersonal 

har initierats om vikten att 

utföra och följa ordinerade 

individuella rehabplaner. 

➢ Omvårdnadspersonal har 

påmints om skyldigheten att 

skriva avvikelser när 

https://www.apoteket.se/vard-foretag/tjanster/delegeringstest/
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delegerad rehabinsats 

uteblir. 

➢ En översyn kring bemanning 

på korttidsenheten har 

påbörjats i syfte att 

säkerställa 

omvårdnadspersonal har tid 

att utföra delegerade 

uppgifter inom rehabilitering.   

 

Incident mellan 

brukare 

Minskningen av incidenter mellan 

brukare bedöms delvis vara kopplat till 

enskilda individer och delvis att 

pandemin inneburit mindre kontakt, 

därav mindre risker för incidenter, 

mellan brukarna.  

 

Inga åtgärder är aktuella. 

Självskadebeteende 

och 

Självmordsförsök 

Ökningen av ”självskadebeteende” och 

”Självmordsförsök” bedöms vara kopplat 

till ett mindre antal individer.  

I dessa specifika ärenden arbetas det 

aktivt med problematiken utifrån 

upprättade handlingsplaner och 

samverkan; internt och externt. 

 

 

Övriga reflektioner 

Övriga reflektioner utifrån rapporterade avvikelser är att antalet rapporterade avvikelser varierar 

stor mellan våra enheter samt att det verkar finnas en viss oklarhet mellan vad som är att se som 

avvikelser respektive arbetsrelaterade incidenter. Likaså bedöms det finnas ett behov av att gå 

igenom avvikelseorsakerna. Reflektionerna tas med i det fortsatta kvalitets- och 

patientsäkerhetsarbetet.  

 

 
Externa avvikelser 
Externa avvikelserna mellan kommunen och Region Kalmar län skickas via det digitala 

avvikelsesystemet, Stella. All legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal samt biståndshandläggarna 

har tillgång till systemet och kan skriva en avvikelse. Avvikelsen skickas till MAS och 

kvalitetsledare på socialförvaltningen som kategoriserar och skickar vidare avvikelsen till berörd 

avdelning för utredning, åtgärd och återkoppling. I Stella hanteras framförallt avvikelser mellan 

sjukhuset, hälsocentralerna och kommunen men det förekommer också avvikelser till och från 

exempelvis ambulanssjukvården, tandvården och färdtjänst.  
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I tabellen nedan redovisas alla avvikelser i Stella 2021 mellan hälso- och sjukvårdspersonal under 

2021. 

 

Typ av avvikelser Antal 

Journalanteckning, bristande/felaktig 1 

Läkemedelsordination 5 

Omvårdnad  1 

Remiss 1 

Samordnad individuell plan (SIP) 2 

Utebliven resa 1 

Utebliven undersökning/behandling 1 

Utskrivning 2 

Utskrivningsplanering 4 

Vård/behandling, bristande/felaktig 1 

Övrigt i läkemedelsprocessen 1 

Summa 20 

 

Samlad analys av avvikelser 

• En (1) avvikelse har klassificerats som ”Allvarlig vårdskada”, 14 som ”Allvarlig händelse” 

och 5 som ”Mindre allvarlig händelse”. Avvikelsen med klassificeringen som ”Allvarlig 

vårdskada” har utretts grundligt av regionen och en delvis annan bild framkom. 

Händelsen har inte lex Maria anmälts till IVO.  

• 75 procent av avvikelserna har skrivits av personal på kommunens hälso- och 

sjukvårdsenhet mot regionen. Endast 5 av de 20 avvikelserna har skrivits av personal på 

regionens hälsocentraler mot den kommunala hälso- och sjukvården.   

• Hälften (10) av alla avvikelser 2021 blir inrapporterade i november (5) och december (5). 

Ett intressant fynd vilket i dagsläget inte kan förklaras. Kommer tas upp för diskussion. 

• Händelsedagen fördelar sig jämt mellan måndag till torsdag med 3 – 4 per veckodag. 

Veckodagen som toppar statistiken är fredag med 6 avvikelser skriva. Lördagar har inga 

avvikelser registrerande och söndag endast en. Bedömningen är att detta följer 

vårdprocessflödet med minskad helgaktivitet.  

 

Exempel på åtgärder som vidtagits och lärdomar som spridits 

• En avvikelse har lett till en översyn och ett pågående förbättringsarbete gällande den 

palliativa vården för patienter med inopererad defibrillator (ICD). 

• Inkomna avvikelser från regionen har diskuterats individuellt med berörda enhetschefer 

och avvikelser som bör komma fler till kännedom har lyfts som informations- och 

diskussionspunkt på ATP med berörd arbetsgrupp.  

• Vanliga vidtagna åtgärder på avvikelser riktade mot regionen är att händelsen har tagits 

upp med ansvarig personal, ofta behandlande läkare, samt att information kring 

avvikelsen har lyfts i olika forum såsom APT och konferens på berörd avdelning/klinik.    
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Klagomål och synpunkter 

SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 §, 3 a § och 6 §, 7 kap. 2 § p 6 

 

Klagomål och synpunkter via kommunen 

För att hanteringen av klagomål och synpunkter ska leda till höjd kvalitet och patientsäkerhet 

finns det, i Kvalitetsledningssystemet för socialnämnden, rutiner för hur klagomålet och 

synpunkten ska samla in, utredas och analyseras samt hur identifierade förbättringsförslag ska 

implementeras i verksamheten. Socialnämnden delges löpande inkomna klagomål och 

synpunkter. Alla klagomål och synpunkter sammanställs, analyseras och övergripande åtgärder 

preciseras varje år i patientsäkerhetsberättelse och kvalitetsberättelse. Analyserna och 

åtgärderna läggs in i verksamhetsplaneringen. 

 

Antalet inkomna klagomål och synpunkter under 2021 var betydligt lägre än tidigare år. Under 

2021 har 16 klagomål och en synpunkt inkommit. Klagomålen kategoriseras enligt tabellen nedan.  

 

 

 

I den samlade analysen i samband med sammanställningen av patientsäkerhetsberättelsen går 

det inte att fastslå vad det minskade antalet beror på eller om det är en tillfällig förändring. Dock 

dras slutsatsen att det är viktigt att säkerställa att flödet för klagomåls- och synpunktshantering 

hålls levande; att de enskilda mottagarna av socialnämndens insatser fortsatt får information om 

möjligheten och vid behov stöd i att lämna in klagomål och synpunkter.  

 

Klagomål och synpunkter gällande hälso-och sjukvården utreds av MAS (och/eller MAR när sådan 

finns). Klagomål gällande bemötande från hälso- och sjukvårdspersonal utreds av aktuell 

medarbetares chef; antingen enhetschefen för sjuksköterskorna eller enhetschefen för 

arbetsterapeuterna och fysioterapeuterna. Under 2021 har det inkommit två klagomål mot den 

kommunala hälso-och sjukvården.  

 

Typen av klagomål, åtgärder som vidtagits och lärdomar som har spridits redovisas i nedan tabell.   
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http://intranet.monsteras.se/SOC/Kvalitetsledningssystem
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Typ av klagomål Åtgärder som vidtagits och  

lärdomar som har spridits 

Vården av en brukare i samband med en 

urinvägsinfektion 

Tack vare klagomålet har den kommunala 

sjuksköterskeenheten i samverkan med Hälsocentralerna 

blivit granskade i hur man arbetar kring misstänkt 

urinvägsinfektion (UVI). Följande förbättringsåtgärder har 

vidtagits:   

➢ Patientansvarig sjuksköterska har i samtal med 

patientansvarig läkare diskuterat hur de på bästa 

sätt ska hjälpa brukaren med hens 

återkommande UVI:er. 

➢ Aktuella riktlinjer och rutiner har setts över och 

vid behov uppdaterats. 

 

Förskrivning och handläggningen av ett 

hjälpmedel 

Tack vare klagomålet har den kommunala rehabenheten 

och den Kommunal hjälpmedelssamverkan i Kalmar län 

(KHS) fått kännedom om riskerna med att flera personer 

är inkopplade i samma ärende. Följande 

förbättringsåtgärder har vidtagits: 

➢ En översyn av de interna rutinerna i kommunen 

om hur likande ärenden ska handläggas 

framledes.  

➢ En översyn av samverkansrutinerna mellan 

kommunens rehabenhet och KHS.  

 

 

Klagomål via patientnämnden 

Den enskilde eller anhöriga kan, förutom till kommunens, även vända sig till patientnämnden med 

klagomål och synpunkter på den vård och behandling som ges av Mönsterås kommun som 

vårdgivare. Vid två tillfällen varje år återför Patientnämnden i Region Kalmar län avslutade 

ärenden till aktuell vårdgivare.  

 

Under 2021 har patientnämnden fått in, utrett och avslutat 2 ärenden där Mönsterås kommun 

har varit vårdgivare.  

 

Klagomål via Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
Patienter eller anhöriga kan även vända sig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) med 

klagomål på socialförvaltningens verksamhet. Antingen förmedlar IVO klagomålen eller så väljer 

IVO att öppna ett ärende där de begär in handlingar och utredning med svar.  

 

Under 2021 har IVO avslutet ett klagomål, enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, från en 

anhörig. Klagomålet gäller vård och behandling i samband med att en patient på ett äldreboende 

insjuknade i covid-19. IVO har utrett klagomålet och ålagt respektive vårdgivare att beakta 

följande i sitt systematiska patientsäkerhetsarbete: 

• Bristfällig samverkan och informationsöverföring mellan Region Kalmar län och Mönsterås 

kommun i samband med patientens insjuknande och eftervård i covid-19.  
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• Vårdgivarna har inte säkerställt att involverad hälso- och sjukvårdspersonal har 

dokumenterat väsentliga uppgifter i patientens journal.  

 

Mönsterås kommun som vårdgivare har tagit till sig av IVOs ställningstagande och har under året 

jobbat med fördjupad samverkan med Region Kalmar län bl.a. genom regelbundna möten och 

avstämningar i olika forum samt att den kommunala hälso- och sjukvården i Mönsterås anslöt sig 

till regionens journalsystem Cosmic i oktober 2021.     

 

Öka riskmedvetenhet och beredskap  

Alla delar av vården behöver planera för en hälso- och sjukvård som flexibelt 

kan anpassas till kortsiktigt eller långsiktigt förändrade förhållanden med 

bibehållen funktionalitet, även under oväntade förhållanden. I 

patientsäkerhetssammanhang beskrivs detta som resiliens.  

 

Samverkan 

En välfungerande samverkan, internt och externt, är en förutsättning för ett gott 

patientsäkerhetsarbete under förändrade och oväntade förhållanden. Socialförvaltningen har en 

utvecklad och bra samverkan med bland annat Region Kalmar län och det finns flera olika forum som 

hanterar gemensamma kvalitet- och utvecklingsfrågor. I och med utvecklingen av Nära vård kommer 

samverkan sannolikt öka, inte mist vid hantering av komplexa ärenden. God teamsamverkan internt 

är en framgångsfaktor och fortsatt arbete för att stärka teamsamverkan pågår på flera håll inom 

socialförvaltningen. Arbetssätt att sprida erfarenheter och åtgärder med god effekt behöver dock 

fortsatt utvecklas. 

 

Stödfunktioner med specialkunskaper 

För att på ett bra sätt kunna möta förändrade förhållanden kan stödfunktioner med specialkunskaper 

vara viktiga för att sprida kunskap och stötta verksamheten i olika utmaningar. I den kommunala 

hälso- och sjukvården kan det t.ex. handla om att: 

• återuppta och vidareutveckla de olika processgrupperna. 

• bygga upp ett hygienteam bestående av sjuksköterska med särskilt hygienansvar och 

hygienombud på enheterna. 

 

Kompetensutveckling 

För att kunna arbeta patientsäkert även i framtiden är det viktigt att satsa på olika former av 

kompetensutveckling för alla medarbetare inom vård och omsorg. Följande utbildningsbehov har 

identifierats: 

• För omvårdnadspersonal: basal omvårdnad, rehabilitering, grundläggande datorvana samt 

utbildning i journaldokumentation och hantering av kommunens journalsystem Treserva.  

• För legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal: fortsatt erbjuda olika former av 

kompetensutveckling inom relevanta områden t.ex. läkemedel, sårvård, demens, psykisk 

ohälsa och palliativ vård.  

 

Kompetensförsörjning 

Det finns ett långsiktigt behov av att anställa fler legitimerad hälso-och sjukvårdspersonal då den 

medicinska komplexiteten och antalet inskrivna patienter i hemsjukvården över tid har ökat.  
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MÅL, STRATEGIER OCH UTMANINGAR FÖR KOMMANDE ÅR 

Utifrån enheternas kvalitetsberättelser, genomförda egenkontroller och reflektioner från MAS har 

följande fokusområden med mål, planerade åtgärder och aktiviteter identifierats för att nå en 

säkrare vård.   

 

Fokusområde 

 

Mål Planerande åtgärder och  

aktiviteter 

Medisk 

kompetens 

Öka sjukskötersketätheten på 

SÄBO.  

 

 

 

 

➢ Fortsatt omorganisering med fokus på att 

dela upp sjusköterskeresurserna mellan SÄBO 

och ordinärt boende.  

➢ Möjliggöra vidareutbildning till 

distriktsköterska.  

Rehabilitering Hjälpa patienter att återfå 

funktioner och leva det liv 

man vill leva efter sjukdomar 

samt minska riskerna för fall. 

 

 

➢ Utbildningssatsning för omvårdnadspersonal i 

rehabilitering och förflyttningsteknik.  

➢ Fortsatta informationssatsningar riktad mot 

omvårdnadspersonal om vikten att utföra och 

följa ordinerade individuella rehabplaner, 

framförallt på korttidsenheten. 

➢ Fortsatt se över bemanning på 

korttidsenheten i syfte att säkerställa 

omvårdnadspersonal har tid att utföra 

delegerade uppgifter inom rehabilitering.   

➢ Påminna om skyldigheten att skriva avvikelser 

när delegerad rehabinsats uteblir.  

 

Ökar förutsättningarna att 

Mönsterås kommun kan 

arbeta mer strategiskt, 

systematiskt och heltäckande 

med patientsäkerhetsarbete 

när kvalitetsledningen inom 

Socialförvaltningen består av, 

jämte MAS och SAS, även av 

en MAR. 

 

➢ Rekrytera en MAR, antingen i samarbete med 

andra kommuner eller i egen regi. 

Basala 

hygienrutiner och 

klädregler 

 

 

Minska riskerna för 

smittspridning genom ökad 

kunskap och följsamhet till 

basala hygienrutiner och 

klädregler  

➢ Skapa en intern organisation med 

hygienombud på varje enhet.  

➢ Delta i de nationella 

punktprevelansmätningarna (PPM) gällande 

basala hygienrutiner och klädregler (BHK). 

 

Avvikelser Öka följsamheten till att 

rapportera avvikelser. 

➢ Informera och utbilda omvårdnadspersonal i 

avvikelsesystemet i Treserva. 
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➢ Uppmana HS-personal att skriva avvikelser 

både i Treserva och i Stella.  

 

Delaktighet Göra brukarna mer delaktiga 

och tillvarata deras 

synpunkter. 

➢ Att verksamheten bjuder in till brukarråd 

under 2022. 

➢ Initiera arbete enligt ”Delaktighetsmodellen”. 

 

Omvårdnad Ökad kunskap och kvalitet i 

basal omvårdnad. 

 

➢ Utbildningssatsning för omvårdnadspersonal i 

basal omvårdnad.  

Delegering Ökad följsamhet och säkrare 

delegeringsförfarande 

anpassad till aktuella lagar, 

författningar och digitala 

förutsättningar. 

 

➢ Revidera och uppdatera delegeringsrutinen.  

Demens God och säker demensvård 

med delaktighet efter 

personens egna 

förutsättningar. 

➢ Utbildningssatsning för både legitimerad 

hälso- och sjukvårdspersonal och 

omvårdnadspersonal i kvalitetsregistret 

BPSD.  

➢ Återuppta arbetet inom processgruppen 

”Demens” inom kommunens hälso- och 

sjukvårdsenhet. 

 

Dokumentation Tydlig, säker och korrekt 

dokumentation. 

 

 

 

 

 

➢ Utbildningssatsning för omvårdnadspersonal 

Journalsystemet Treserva och 

journaldokumentation under 2022. 

➢ Återuppta arbetet inom processgruppen 

”Dokumentation” inom kommunens hälso- 

och sjukvårdsenhet. 

Läkemedel Säkrare läkemedelshantering 

anpassad till aktuella lagar 

och författningar och 

minskade 

läkemedelsavvikelser. 

 

 

 

 

 

➢ Implementera förbättringsförslagen som 

framkom i den externa kvalitetsgranskningen 

av läkemedelshanteringen i november 2021. 

➢ Revidera och uppdatera läkemedelsrutinen.  

➢ Återuppta arbetet inom processgruppen 

”Läkemedel” inom kommunens hälso- och 

sjukvårdsenhet. 

➢ Införa digital läkemedelssignering under 

2022. 

Nutrition Minska andelen brukare med 

undernäring eller risk för 

undernäring. 

 

 

➢ Fördela måltiderna jämnt över dygnet och 

förhindra långvarig nattfasta inom särskilt 

boende. 

➢ Utbildningssatsning för både legitimerad 

hälso- och sjukvårdspersonal och 
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omvårdnadspersonal i kvalitetsregistret 

Senior alert.  

➢ Utse Senior alert ombud på varje enhet. 

➢ Återuppta arbetet inom processgruppen 

”Nutrition” inom kommunens hälso- och 

sjukvårdsenhet. 

 

Palliativ vård Trygg, delaktig och 

meningsfull vård i livets 

slutskede. 

➢ Utbildningssatsning för omvårdnadspersonal i 

palliativ vård. 

➢ Upprätthålla och utveckla arbetet inom 

processgruppen ”Palliativ vård” inom 

kommunens hälso- och sjukvårdsenhet. 

 

Psykisk ohälsa Öka kunskapen om och 

förbättra bemötandet till 

personer med psykisk ohälsa,   

➢ Utbildningssatsning för omvårdnadspersonal 

inom främst LSS om psykisk ohälsa bl.a.  MI, 

MHFA, suicidförebyggande arbete och 

självskadebeteende. 

➢ Återuppta arbetet inom processgruppen 

”Psykisk ohälsa ” inom kommunens hälso- 

och sjukvårdsenhet. 

 

Sårvård Öka kunskapen om och 

minska andelen och risken för 

trycksår. 

 

➢ Genomföra punktprevelansmätning (PPM) 

gällande trycksår (via Senior alert). 

 

Samverkan  

 

Fördjupa den interna 

samverkan mellan 

enhetscheferna, 

omvårdnadspersonalen och 

kommunens hälso- och 

sjukvårdsenhet.  

 

➢ Lokala mötesformer är under arbete. 

➢ Informera omvårdnadspersonalen om rutinen 

för akut behov av hjälpmedel.  

➢ Påminna om behovet av återkoppling från 

sjuksköterskor till omvårdnadspersonal. 

Fördjupa den interna 

samverkan inom hälso- och 

sjukvårdsenheten mellan 

arbetsterapeuter, 

fysioterapeuter och 

sjuksköterskor 

 

 

➢ Anordna gemensamma utbildningsdagar 

inom hela hälso- och sjukvårdsenheten. 

➢ I och med att sjuksköterskeenheten och 

rehabenheten flyttar till gemensamma lokaler 

på Allégården våren 2022 skapas goda 

förutsättningar att fördjupa den interna 

samverkan inom HS. 

Kvalitetslednings-

systemet 

Implementera, uppdatera och 

utveckla 

kvalitetsledningssystemet 

 

 

➢ Samtliga enhetscheferna ska gå igenom 

Kvalitetsledningssystemet på APT. 

➢ Ser över rutinerna inom HS; revidera och ev. 

ta bort inaktuella och utforma nya, både 

gemensamma och specifika sjuksköterskor 

och rehab.  
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Egenkontroller Kvalitetssäkra och utveckla 

verksamheten 

 

 

 

 

 

➢ Återuppta egenkontrollen i 

kvalitetsregisterna Senior alert och BPSD. 

➢ Återuppta egenkontrollen att varje 

medarbetare fyller i en enkät med för 

verksamheten och patientsäkerheten viktiga 

frågeställningar. 

 


