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Sammanfattning 
Året 2020 har inte varit likt något annat år. Förvaltningens arbete har fokuse- 

rats på att minska smittspridning av covid-19. Då covid-19 var ett nytt virus 

har informationsflödet varit stort och rekommendationer och riktlinjer har 

ändrats, ibland från vecka till vecka, och ibland har någon rekommendation 

och riktlinje varit hållbar några veckor. 

 
I Lomma kommun lyckades smittan hållas borta från de särskilda boendena 

fram tills november. Vi har under slutet av året drabbats av tre utbrott på sär- 

skilt boende. Med ett intensivt och gott samverkansarbete lyckades vi be- 

gränsa smittspridningens omfattning till en enhet vid varje särskilt boende. 

 
De mål som framgick i patientsäkerhetsberättelsen för 2019, har inte uppnåtts 

under 2020. De egenkontroller som var planerade för 2020 har inte genom- 

förts. Förvaltningen behöver prioritera genomförandet för att kunna säkerställa 

att arbetet som utförs är ändamålsenligt och bidrar till en hög patientsäkerhet. 

 
Förvaltningen kommer under 2021 att implementera ett kvalitetslednings-

system som ett stöd för att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och 

förbättra verksamheten samt för att systematiskt och fortlöpande utveckla, 

följa upp och säkra kvalitén i verksamheten. Ett kvalitetsledningssystem 

möjliggör för ledningen att styra verksamheten i den önskade riktningen.  

 
Det viktigaste för 2021 är att Socialnämnden tar fram formulerade mål och 

strategier för ett enhetligt patientsäkerhetsarbete för hälso- och sjukvården.
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Inledning 
Enligt patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 ska vårdgivaren upprätta en pati- 

entsäkerhetsberättelse varje år. Idén med patientsäkerhetsberättelsen är att öp- 

pet och tydligt för alla redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att 

förbättra patientsäkerheten. 

 
Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att be- 

döma hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kva- 

liteten har bedrivits i verksamhetens olika delar, och att informationsbehovet 

hos externa intressenter tillgodoses. Patientsäkerhetsberättelsen bör utformas 

så att den kan ingå i vårdgivarens ledningssystem för patientsäkerhet. Patient- 

säkerhetsberättelsen ska vara färdig senast den 1 mars varje år. 

 

 

 

STRUKTUR 

Övergripande mål och strategier 

SFS 2010:659,3 kap. 1 § och SOSFS 2011:9, 3 kap. 

Socialnämnden har för 2020 inte haft några formulerade mål och strategier för 

ett enhetligt patientsäkerhetsarbete. Arbetsgången är att övergripande mål 

bryts ner till verksamhetsmål men eftersom det saknas formulerade övergri- 

pande mål för förvaltningens hälso- och sjukvårdsarbete, har det inte varit 

möjligt att upprätta verksamhetsmål. 

Organisation och ansvar 

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

Ansvaret för patientsäkerhetsarbetet har under 2020 varit organiserat enligt 

följande: 

 
Socialnämnden 

Socialnämnden är vårdgivare och har det övergripande ansvaret för att pla- 

nera, leda och kontrollera hälso- och sjukvården på ett sätt som leder till att 

kravet på god hälso- och sjukvård upprätthålls. Vårdgivaren ansvarar för att 

det finns ett ledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet (SOSFS 

2011:9). 

 
Verksamhetschef HSL 

Inom kommunen är förvaltningschefen verksamhetschef HSL. Det är verk- 

samhetschefen som har det övergripande ansvaret för verksamheten och ska 

säkerställa att patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och sä- 
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kerhet i vården tillgodoses (Hälso- och sjukvårdslagen 2017:30). 

 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 

I varje kommun finns en MAS. I uppdraget som MAS ingår det att tillsam- 

mans med verksamhetschefen HSL ansvara för att upprätthålla och utveckla 

verksamhetens kvalitet och patientsäkerhet inom ramen för det ledningssystem 

som ska finnas för den kommunala hälso- och sjukvården. 

 
MAS har ett särskilt ansvar för att: 

 
• Patienten får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god 

kvalitet inom kommunens ansvarsområde, 

• Patienten får den hälso- och sjukvård som läkare förordnat om. 

• Journaler förs i den omfattning som föreskrivs i patientdatalagen 

(2008:355). 

• Beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med pati- 

entsäkerheten och, 

• att det finns ändamålsenliga och välfungerande rutiner för läkeme- 

delshantering, rapportering av avvikelser och för att kontakta läkare 

eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när patientens tillstånd krä- 

ver det. 

 
I förvaltningen är MAS ansvarig för att händelser som medfört eller hade kun- 

nat medföra allvarlig vårdskada anmäls enligt lex Maria till Inspektionen för 

vård och omsorg (IVO). 

 
Avdelningschef 

Avdelningschefen ska planera, leda, kontrollera, följa upp och förbättra verk- 

samheterna inom sin avdelning. 

 
Enhetschef 

Enhetschef ansvarar för att rutiner och riktlinjer som verksamhetschef HSL, 

avdelningschef och MAS har fastställts är kända och följs i verksamheten. 

Enhetschefen ansvarar även för att ny hälso- och sjukvårdspersonal får den 

introduktion som krävs för att utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter. 

 
Hälso- och sjukvårdspersonal 

Hälso- och sjukvårdspersonal, det vill säga sjuksköterskor, fysiotera- 

peut/sjukgymnast och arbetsterapeuter ansvarar för att hälso- och sjukvårdsar- 

betet inom sitt ansvarsområde följer vetenskap och beprövad erfarenhet. En 

patient ska ges sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård och vården ska 

så långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Pati- 
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enten ska visas omtanke och respekt. Även omsorgspersonal som har delege- 

ring för hälso- och sjukvårdsuppgifter är hälso- och sjukvårdspersonal när de 

utför delegerade uppgifter. Hälso- och sjukvårdspersonal ska inom ramen för 

verksamhetens ledningssystem medverka i det systematiska kvalitetsarbetet. 

 

Samverkan för att förebygga vårdskador 

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

 
 

Samverkan vid utskrivning (SVU) 

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård är en lagstyrd pro- 

cess som syftar till att personer ska få en snabb och trygg utskrivning. I för- 

valtningen arbetar ett team bestående av sjuksköterska, arbetsterapeut och fy- 

sioterapeut/sjukgymnast för att säkerställa samverkan enligt processen. 

 

Team-möte 

Inom äldreomsorgen består teamet runt patienten av sjuksköterska, arbetstera- 

peut, fysioterapeut/sjukgymnast, omvårdnadspersonal och biståndshandläg- 

gare där hela teamets kompetens behövs. Vid möten görs även riskbedöm- 

ningar (senior alert) enligt fastställt intervall. 

 

LSS-team 

Ett team bestående av enhetschefer inom LSS, sjuksköterska, arbetsterapeut 

och fysioterapeut/sjukgymnast arbetar med de patienter som har bistånd bevil- 

jat enligt lagen om stöd och service för personer med funktionshinder. 

 

 
Samarbetsmöte med assistansbolag 

Under 2019 togs initiativ till samarbetsmöte med de assistansbolag där kom- 

munens hälso- och sjukvårdspersonal har insatser. Vid dessa möten har ge- 

mensamma frågor som tex. ansvarsfördelning vid delegering av hälso- och 

sjukvårdsuppgift och egenvård diskuterats. 

 

 
Avvikelseråd 

Fyra gånger om året samlas företrädare för förvaltningen tillsammans med de 

olika verksamheternas företrädare för avvikelseråd avseende äldreomsorgen i 

ordinärt och särskilt boende. Syftet är att tillsammans, utifrån ett övergripande 

perspektiv, upptäcka eventuella systemfel och arbeta analyserande och utveck- 

lande kring avvikelserna. Avvikelseråd hålls även inom korttidverksamheten 

och LSS men endast två gånger om året då antalet avvikelser är betydlig färre 

i dessa verksamheter. 
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Medication and Care Support System (MCSS) 

MCSS är ett digitalt stöd vid signering av insatser. Det finns en styrgrupp som 

arbetar med utvecklingsfrågor som teknik, nya användningsfrågor, nya kost- 

nader och inköp. Gruppen träffas en gång i halvåret. Det finns även en refe- 

rensgrupp som hanterar och beslutar i övergripande handhavandefrågor från 

verksamheten samt säkerställer en enhetlig användning. Gruppen träffas ca två 

gånger i halvåret. 

 

 
Samrådsmöte 

Förvaltningens företrädare och entreprenörerna inom äldreomsorgen träffas 

varje månad för samrådsmöten i syfte att utbyta kunskaper, erfarenheter och 

information. 

 

Dialogträffar 

Hälso- och sjukvårdsorganisationens chefer och entreprenörernas verksam- 

hetschefer träffas regelbundet för att följa upp hur samarbetet fungerar i var- 

dagen. 

 

Samverkansmöte med hälsovalsenheterna inom Lomma kommun 

Samverkan med hälsovalsenheterna sker bland annat genom att företrädare för 

förvaltningen, Frösunda omsorg och hälsovalsenheterna träffas ca varannan 

månad för att gemensamt utveckla hälso- och sjukvården för kommunens in- 

vånare. 

 

Klustermöte 

Under rådande pandemi har samverkan ökat mellan företrädare från hälsoval- 

senheterna i Lomma kommun, företrädare från förvaltningen och företrädare 

från Frösunda omsorg. Mötena sker en gång per vecka och kan vid behov utö- 

kas. Syftet med mötena är att ha en nära och kontinuerlig dialog och samverka 

kring frågor som är aktuella kring covid-19 pandemin. 

 

10-gruppen 

10-gruppen innebär, tio Skånekommuners gemensamma 

hjälpmedelsverksamhet. 10-gruppen har gemensamt ägda begagnade 

hjälpmedel i en så kallad pool. Där ingår bland annat rullstolar, vårdsängar 

och lyftar. Sodexo (hjälpmedelsentreprenör) har i uppdrag att hämta, leverera, 

rekonditionera och för- medla dessa hjälpmedel. Förvaltningen, 10-gruppen 

och Sodexo har samverkat för att förbättra flödet av hjälpmedel. I avtalet 

mellan Sodexo och de tio kommunerna i 10-gruppen ingår att rullstolar, 

vårdsängar och lyftar som finns i kommunernas grundutrustning eller hos 

brukare ska besiktigas och genomgå förebyggande underhåll en gång per år. 

Tjänsterna ska utföras fortlöpande utan särskild begäran. 
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Mobilt vårdteam 

Under året har dialog löpande förts vid samverkansmöten mellan hälsovalsen- 

heterna och kommunen kring hur en ökning ska ske av patienter som erbjuds 

inskrivning i mobilt vårdteam. För att få erbjudandet behöver patientansvarig 

läkare göra en bedömning av patientens behov samt att några inklusionskrite- 

rier har uppfyllts. Enligt uppgift från hälsovalsenheten vårdcentralen Lomma 

är ca 100 patienter inskrivna i mobilt vårdteam. Det finns inga uppgifter från 

hälsovalsenheterna Sundets läkargrupp och Hälsomedicinskt center (HMC) 

när patientsäkerhetsberättelsen upprättades. 

 
 

Patienters och närståendes delaktighet 

SFS 2010:659 3 kap. 4 § 

Genom samordnad individuell plan (SIP) samverkar vårdgivare med den en- 

skilde och vid behov med närstående. För att genomföra en SIP behövs den 

enskildes samtycke. Syftet med SIP är att identifiera den enskildes behov och 

göra denne delaktig i planeringen. Genom att genomföra SIP kan den enskilde 

tidigt erbjudas insatser, insatser kan samordnas och tydliggöras, för att möjlig- 

göra en god och nära vård och socialtjänst av god kvalitet. 

 
Förvaltningens personal deltar vid behov på entreprenörs verksamheternas 

närståendeträffar. 

 
I samband med synpunkter, klagomål och avvikelser involveras patienter och 

närstående i den omfattning som krävs och är möjligt. 

 
 

Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet 

SFS 2010:659, 6 kap. 4 § och SOSFS 7 kap. 2 § p 5 

Vårdpersonal ansvarar för att identifiera, dokumentera och rapportera händel- 

ser (avvikelser). Mottagare av rapporterade händelser är respektive chef som 

beslutar om fortsatt hantering av händelsen. Om händelsen avser en risk för 

allvarlig vårdskada eller allvarlig vårdskada informeras medicinskt ansvarig 

sjuksköterska (MAS) som utreder avvikelsen vidare. Om utredningen visar att 

det handlar om risk för allvarlig vårdskada eller en allvarlig vårdskada anmä- 

ler MAS händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Ma- 

ria. 

Under 2020 har förvaltningen på en övergripande nivå tagit fram ett kompe- 

tenshjul, där en av delarna avser avvikelser. Denna del av kompetenshjulet är 

obligatorisk för all personal att genomföra årligen. Utbildning kring avvikelser 

kommer att ingå i introduktionsprogrammet för nyanställd personal. Förvalt- 

ningen har även ett pågående arbete för ytterligare insatser för att öka kun- 
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skapen kring avvikelserapportering och hantering av avvikelser. 

 
 

Klagomål och synpunkter 

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

När patienter och närstående i Lomma kommun har klagomål eller synpunkter 

har de möjlighet att lämna dem via Lomma kommuns system för hantering av 

synpunkter och klagomål (LUKAS). Berörd tjänsteman återkommer så snart 

som möjligt med svar till Kontaktcenter som registrerar svaret i Lukas. Om 

synpunktslämnaren inte önskar annat, eller om uppgifterna omfattas av 

sekretess, publiceras inkomna synpunkter och klagomål samt svar på kommu- 

nens hemsida. Enskilda och närstående har också möjlighet att kontakta verk- 

samheten direkt och lämna synpunkter och klagomål. Närmast ansvarig chef 

ansvarar för kvalitetsförbättring inom sitt ansvarsområde och är skyldig att 

löpande behandla inkomna synpunkter och klagomål. 

 
Inkomna synpunkter och klagomål som är kopplade till enskilda patienter och 

som avser uteblivna insatser eller som inte överensstämmer med en enskild 

individs vård- och omsorgsplanering, fastställda rutiner eller vad som är fören- 

ligt med lag och föreskrift rapporteras som en avvikelse. Kvalitetsbrister och 

andra synpunkter på vården hanteras enligt rutin för synpunkter och klagomål. 

 
I alla regioner finns en patientnämnd. Det är en fristående opartisk instans som 

kan hjälpa patienten eller närstående att föra fram klagomål till verksamheten 

och se till att de blir besvarade. Patienter och närstående kan även lämna kla- 

gomål till Inspektionen för vård och omsorg fatta beslut om att utreda 

klagomålet. 

 
 

Egenkontroll 

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

Egenkontroll görs genom uppföljning av signerad administrering av läkeme- 

del, medicinska insatser, genomförda riskbedömningar i Senior alert, registre- 

ringar i Palliativa registret och avvikelser. 

 
Extern kvalitetsgranskning av läkemedelshantering 

Socialförvaltningen har ett avtal med Apoteket AB om kvalitetsgranskning av 

läkemedelshantering. Under hösten 2020 har åtta enheter genomgått extern 

kvalitetsgranskning. Förvaltningens rutiner kommer att revideras efter resulta- 

tet av granskningarna. 
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PROCESS - Åtgärder för att öka 

patientsäkerheten 
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 2 

 
Riskbedömningar och nationella kvalitetsregister 

Senior alert är ett nationellt kvalitetsregister och ett verktyg för att arbeta före- 

byggande mot vårdskador. Genom att använda Senior alert systematiseras det 

preventiva arbetssättet på individnivå och varje vårdgivare ges möjlighet att 

följa och använda sig av de olika resultaten från individnivå till övergripande 

nivåer. Under flera år har åtgärder satts in för att öka antalet genomförda risk- 

bedömningar. 

 
Svenska palliativregistret 

Arbetet med att alla dödsfall registreras i palliativregistret fortgår. Syftet med 

registreringen är att utifrån svar på ett antal frågor, utvärdera vården i livets 

slutskede. En sjuksköterska från var kommundel har den palliativa vården som 

sitt ansvarsområde och samarbetar med MAS för att ständigt förbättra den pal- 

liativa vården. 

 
Nationell vårdplan för palliativvård (NVP) 

NVP är ett personcentrerat administrativt stöd för att identifiera, bedöma och 

åtgärda en enskild patients palliativa vårdbehov. NVP syftar till att kvalitets- 

säkra vården från det att vården övergår från botande till att vara 

lindrande/stödjande till att patientens bedöms vara döende samt 

omhändertagandet efter dödsfallet. NVP kom tyvärr inte i bruk under 2019 

och 2020 men arbetet med implementering fortsätter under 2021. 

 
Rutin för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgift 

Rutinen är under ständig diskussion. Delegering ska ske när det underlättar för 

patienten att få en god och säker vård. Delegering är inte avsett att användas 

för att lösa brist på personal eller av ekonomiska skäl. Hälso- och sjukvårdens 

delegering försvåras när rätt grundkompetens saknas hos vårdpersonal och när 

personalomsättningen är stor. Alla delegeringar kräver en ansvarig hälso- och 

sjukvårdspersonal och när hen slutar måste ersättaren försäkra sig om persona- 

lens kunskaper och kompetens innan ny delegering kan utfärdas. Delegering är 

en tidskrävande process. Kraven på hur delegering av iordningställande och 

administrering av läkemedel ska ske skärptes ytterligare i Socialstyrelsens 

föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om ordination och hantering 

av läkemedel i hälso- och sjukvården. 

 
Tvärprofessionella läkemedelsgenomgångar 

Läkemedelsgenomgångar är en metod för analys, uppföljning och omprövning 

av patientens läkemedelsanvändning. Läkemedelsgenomgång genomförs på 
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ett strukturerat och systematiskt sätt. Syftet med att genomföra läkemedelsge- 

nomgångar är att öka kvalitén och säkerheten i läkemedelsbehandlingen. Det 

kräver en god samverkan mellan behandlande läkare och omvårdnadsansvarig 

sjuksköterska. 

 
Basal hygien 

Arbetet med att förebygga vårdrelaterade infektioner och risken för smitt- 

spridning i vården är en mycket angelägen patientsäkerhetsfråga. Särskilt un- 

der en pågående pandemi. Under 2020 har personalen fått information i basal- 

hygien och klädregler samt i hur den rekommenderade skyddsutrustning han- 

teras på ett säkert sätt. Det har framkommit att personalen har brister i följ- 

samhet till basala hygienrutiner. Avdelningschefen för hemtjänsten och en- 

hetscheferna arbetar för att säkra att personalen ska ha en hög följsamhet till 

rutinen och arbetssättet. 

 
MAS-möten 

Under flera år har MAS-möte genomförts med respektive yrkesgrupp (sjuk- 

sköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster). Under 2020 

har det inte genomförts några möten enligt tidigare modell. 

Nuvarande vikarierande MAS började tjänsten den 2 november 2020 och såg 

omedelbart att det fanns ett behov av informations- och samverkansforum i 

förvaltningen. Under rådande pandemi var fysiska möten uteslutet och digitala 

möten genomfördes istället. MAS har erbjudit samtliga chefer i förvaltningen 

samt chefer i entreprenadverksamheterna råd, stöd och samverkan genom digi- 

tala möten 3–5 gånger per vecka. MAS har även erbjudit sjuksköterskor, ar- 

betsterapeuter, fysioterapeuter/sjukgymnaster och hälso- och sjukvårdsunder- 

sköterskor information-, råd och stödmöten i digitalform 2–4 gånger per 

vecka. Informationsflödet har varit stort under rådande pandemi och frågorna 

har varit många. Genom att erbjuda mötesforum har frågor kring att före- 

bygga smittspridning kunnat diskuterats och en ökad samsyn möjliggjorts. 

Dialogerna vid mötena har varit givande för både MAS och deltagarna. 

 

Demens 

Det gemensamma nätverk som startades år 2019 med deltagare från Minnes- 

kliniken Malmö, Lomma kommun, Lomma vårdcentral, Hälsomedicinskt cen- 

ter Lomma och Sundets läkargrupp Bjärred, har under 2020 inte varit igång 

pga. pandemin. Ambitionen är att denna ska fortsätta framöver. 

Demensrond på Lomma vårdcentral hölls vid några få tillfällen början av 

året. 

 
Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD) 

BPSD drabbar någon gång ca 90 % av alla som lever med en demenssjukdom. 

Dessa symtom kan exempelvis vara aggressivitet, oro, apati, hallucinationer 

eller sömnstörningar och de orsakar ett stort lidande framförallt för personen 
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med demenssjukdomen, men även för närstående. 

BPSD-registret startade i november 2010 med syfte att genom tvärprofession- 

ella vårdåtgärder minska förekomsten och allvarlighetsgraden av BPSD och 

därmed öka livskvalitén för personen med demenssjukdom. 

Arbetssättet med bedömningar och registreringar introducerades i 

Lomma kommun under 2017 på särskilt boende för personer med demensdia- 

gnos. 

 
Under 2020 så minskades antalet registreringar. Anledningen till detta har va- 

rit pandemin av covid-19 men även att BPSD-administratörer har slutat sina 

tjänster. Utbildning av nya BPSD-administratörer har genomförts i oktober. 

 
Antal registreringar för 20 personer som bor på det särskilda boendet Jonas- 

gården var 15. På det särskilda boendet Strandängsgatan har 30 registreringar 

genomförts för 19 personer. På de särskilda boendena Vega och Orion har det 

varit störst omsättning av personal, vilket har medfört att på det särskilda bo- 

endet Vega har 16 registreringar genomförts för 12 personer och på det sär- 

skilda boendet Orion saknas registreringar under 2020. I det fall någon av per- 

sonerna som bor på de särskilda boendena har avlidit under 2020, syns dessa 

registreringar inte i statistiken. 

 
Utbildning 

Internutbildning 

Demens 

Under året planerades en utbildningsinsats som fick namnet ”Kompe- 

tenshöjning inom demens-/kognitiv sjukdom”. Syftet var att öka kom- 

petens hos personal som kommer i kontakt med personer som har de- 

menssjukdom/kognitiv sjukdom 

Arbetsgruppen för utbildare togs fram, varav demenssjuksköterska och 

Silviasyster har genomgått utbildning, via kunskapscenter Minneskliniken i 

Malmö. Det var det utbildningsmaterialet som sedan användes till de interna 

utbildningarna. Utbildarna i förvaltningen består av fyra personer, 

demenssjuksköterska, Silvasyster, biståndshandläggare och arbetsterapeut. 

 

Steg 1 Introduktion och basutbildning. Deltagarna kom från kommunal 

verksamhet. Tidsåtgång 2 timmar per tillfälle genomfördes i september- 

oktober 2020 vid fyra olika tillfällen. 

 
Steg 2 Utbildningen kommer att spelas in och delges till verksamheter- na 

under början av 2021. 

 

Externutbildning 

Geriatrik 

Hälsovalsenheten Hälsmedicinskt centrum (HMC) har genomfört en 

utbildning inom geriatrik under hösten 2020 för samtlig legitimerad 

personal. 
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Diabetes 

Hälsovalsenheten vårdcentralen Lomma har genomfört en utbildning i diabe- 

tes till sjuksköterskegruppen i kommundelen Lomma. 

 

 
Riskanalys 

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

Patientsäkerhetsarbetet i förvaltningen sker utifrån åtgärder kopplade till identi- 

fierade risker. Riskanalyser görs företrädesvis i samband med utredning av rap- 

porterade händelser. Rutiner och riktlinjer revideras utifrån identifierade risker. 

Förvaltningen behöver arbeta mer med systematiska riskbedömningar inför för- 

ändringar i verksamheterna och när nya rutiner införs. 

 
 

Utredning av händelser - vårdskador 

HSLF-FS 2017:40, 3 kap. 1§ och SOSFS 2011:9 7 kap sista stycket 

Händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada 

ska anmälas till IVO av den som vårdgivaren har utsett som ansvarig för att 

an- mälan görs. I förvaltningen är det MAS som har ansvaret att anmäla 

händelser som omfattas av anmälningsskyldigheten enligt lex Maria. 

Vårdskada avses i patientsäkerhetslagen, lidande, kroppslig eller psykisk 

skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata 

åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården. 

Med allvarlig vårdskada avses vårdskada som är bestående och inte ringa, 

eller har lett till att patienten fått ett väsentligt ökat vårdbehov eller avlidit. 

Vårdgivaren är skyldig att utreda alla händelser som hade kunnat medföra en 

vårdskada eller har medfört en vårdskada, det vill säga även händelser som 

inte uppnår allvarlighetsgraden och därmed omfattas av 

anmälningsskyldigheten lex Maria. Utredningen ska anpassas till händelsens 

karaktär. 

 

Informationssäkerhet 

HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1§ 

 
IFACTS 

Förvaltningen har under 2019 påbörjat en säkerhetsinventering av befintliga 

verksamhetssystem. Syftet är att bedöma hur skyddsvärd information syste- 

men hanterar och utifrån resultatet vidta åtgärder av eventuella säkerhetsbris- 

ter. 

 
Åtkomstkontroller (loggar) 

Enligt rutin ska chefer på olika nivåer göra åtkomstkontroller enligt fastställt 

intervall. Kontroller görs i verksamhetssystemen Procapita, Nationell patient- 
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översikt (NPÖ) och det digitala signeringsverktyget MCSS. 

 
Inloggning med SITHS-kort 

SITSHS är en nationell elektronisk säkerhetslösning som uppfyller patientda- 

talagens krav på säker identifiering. SITHS-kort används för inloggning i 

vårdtjänster på internet såsom Pascal, Mina planer, nationell patientöversikt 

(NPÖ), kvalitetsregistret Senior alert och svenska palliativregistret samt utfär- 

dande av tandvårdskort. All legitimerad personal använder SITHS-kort för 

inloggning i befintliga journalsystem och olika kvalitetsregister. 

 

 

 

RESULTAT OCH ANALYS 
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3 

Egenkontroll 

Den egenkontroll som var planerad att genomföras under 2020 har inte ge- 

nomförts i sin helhet. Anledningarna till detta är att förvaltningen har fått 

ställa om mycket resurser, med anledning av pandemin av covid-19. 

Förvaltningens fokus har varit att arbeta för att minska smittspridning. 

 
Avvikelser 

Anledningen till att antalet rapporterade avvikelser ökar eller minskar kan 

bero på flera saker. Syftet med att rapportera avvikelser är att identifiera de 

risker som finns i verksamheten för att kunna vidta adekvata åtgärder för för- 

bättringar. 

 
Under 2020 rapporterades 2083 avvikelser i verksamhetssystemet, av dessa 

var det fall och läkemedelsavvikelser som var vanligast. 

 
Under 2019 konstaterades ingen förbättring avseende minskning av 

läkemedelsavvikelser. Förhoppningen var att införandet av digital signering 

skulle minska läkemedelsavvikelser. I resultatet för 2020 ses en minskning med 

266 rapporterade avvikelser för läkemedel, från 766 avvikelser 2019 till 500 

avvikelser 2020.  
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Det går inte att dra slutsatsen att minskningen beror på digital signering 

eftersom uppgifterna från systemet inte är tillgängliga för MAS som började 

vikariat i förvaltningen den 2 november 2020. 

 
Avseende avvikelser gällande fall var resultatet 842 fallhändelser för 271 

individer att jämföra med resultatet 2019 som var 715 fallhändelser för 245 

individer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senior alert  
Förvaltningen använder sig av kvalitetsregistret Senior alert för att bedriva ett 

förebyggande arbete via riskbedömningar avseende fall, nutrition, trycksår och 

munhälsa. Under 2020 har antalet minskat från 178 registreringar 2019 till 84 

registreringar 2020. 
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Svenska palliativregistret 

Under 2020 registrerades 44 dödsfall i registret. Resultatet för 2020 är lik- 

nande det som framkom 2019. Det är framför allt systematisk smärtskattning 

och munhälsobedömning under sista levnadsveckan som behöver förbättras. 

Det framkom i patientsäkerhetsberättelsen 2019 att 88,6 % personer fick ett 

dokumenterat brytpunktsamtal av läkare. Under 2020 har det minskat till 

72,7%. Vad minskningen beror på är oklart men det behöver givetvis 

analyseras. 
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Klagomål och synpunkter 

Via IVO 

IVO har via deras upplysningstjänst fått in anonymt tips om att en läkare har vägrat att 

göra något för en patient i samband med covid-19 infektion. IVO har överlämnat 

uppgifterna till Socialnämnden.  

 

IVO har tagit emot ett antal klagomål under 2020 och har överlämnat dessa till 

Socialnämnden. Klagomålen avser socialtjänst och redovisas således inte I 

patientsäkerhetsberättelsen. 

 

IVO har utrett ett klagomål kring en händelse 2019, om ett kateterbyte. IVO har fattat 

beslut i ärendet under 2020. 

 

IVO har under våren 2020 fatta beslut i ett ärende som anmälts enligt lex Maria 

oktober 2019. Händelsen handlade om brister i läkemedelshantering för en patient med 

insultbehandlad diabetes. 

 

Via Patientnämnden 

Det har funnits två ärenden som framkommit via Patientnämnden. Dessa 

ärenden avser upplevda brister i personlig omvårdnad samt brister i samverkan 

om vem som ska tillhandahålla sårvårdsmaterial för en patientens omläggning. 

 
 

Händelser och vårdskador 
Fördjupade utredningar 

Under 2020 har fyra fördjupade utredningar genomförts eller påbörjats utifrån 

rapporterade händelser. Utredningarna avser: 

 
• brister i uppföljning efter en fraktur samt brister av dokumentation i 

patientjournal. 

• Otillräcklig bedömning av sårskada och brister av dokumentation i pa- 

tientjournal. Denna händelse har bedömts omfattas av anmälnings- 

skyldigheten enligt lex Maria och anmäls därför till IVO under januari 

2021. 

• Brister i kännedom och följsamhet till rutiner vid inflyttning till sär- 

skilt boende under pågående smittspårning. Denna händelse har be- 

dömts omfattas av anmälningsskyldigheten enligt lex Maria och an- 

mäls därför till IVO under januari 2021. 

• Händelse avseende att sjuksköterska besökte en person som inte hade 

hemsjukvård. Hen gjorde en bedömning men dokumenterade inte i pa- 

tientjournal. Sjuksköterskan lämnade patienten ensam i väntan på 

ambulans och informerade inte närstående. Utredning pågår. 
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Riskanalys 

Under 2019 fick många utvecklingsområden stå tillbaka, då fokus fick läggas 

på att rekrytera och introducera ny personal, situationen har varit densamma 

under 2020. 

 
I patientsäkerhetsberättelsen 2019 framkom att den största identifierade risken 

inom förvaltningens hälso- och sjukvård var svårigheten att rekrytera personal 

med rätt kompetensprofil och att behålla den kompetenta personalen. Lomma 

kommun behövde finna nya grepp för att attrahera på en arbetsmarknad som 

är ansträngd. Under 2020 har hälso- och sjukvårdsorganisationen genomfört 

en organisationsförändring avseende att sjuksköterskorna samlades under en 

enhetschef och fysioterapeuter/sjukgymnaster och arbetsterapeuter samlades 

under en enhetschef. Syftet var att möjliggöra fokus på professionen och kom- 

petensutveckling inom gruppen. Organisationsförändringen hann genomföras 

och viss planering kring professionsutveckling genom yrkesträffar, team- 

träffar och strukturerade arbetsplatsträffar (APT) i syfte att bli en attraktiv ar- 

betsgivare. Rekrytering har genomförts löpande till vakanta tjänster och under 

hösten 2020 fanns det t.o.m. en överanställning. Under vintern har det funnits 

en del uppsägningar och långtidsfrånvaro. Rekrytering har framför allt fenom- 

förts via chef- och medarbetares nätverk men även personal som tidigare har 

arbetat för bemanningsföretag har beslutat sig för att övergå i anställning i 

förvaltningen. 

 

Behovet av att utveckla patientsäkerheten kopplad till hjälpmedel identifiera- 

des under 2019. Under hösten 2020 har en extern part gjort en kartläggning av 

rehabiliteringsenheten. Återkoppling kommer att ske januari 2021. En av re- 

kommendationerna från utredningen var att förvaltningen behöver inrätta en 

funktion av medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR). Under 2020 har det 

inte funnits någon direkt dialog om ansvarsfördelning. Behovet kvarstår 2021. 

 
I början av 2020 drabbades hela världen av en pandemi och under året har det 

funnits stora utmaningar, fokus har varit att arbeta för att minska smittsprid- 

ning av covid-19. Informationsflödet har varit stort och riktlinjer har ändrats 

kontinuerligt. Verksamheten har bedrivits med många vikarier från beman- 

ningsföretag och bristerna i personalkontinuiteten har påverkat utvecklingsar- 

beten negativt. 

 
Verksamhetschefen HSL har tillsammans med MAS ansvar för att upprätt- 

hålla och utveckla verksamhetens kvalitet och patientsäkerhet inom ramen för 

det ledningssystem som ska finnas för den kommunala hälso- och sjukvården. 

Under 2020 har det saknats kontinuitet i MAS -uppdraget, fyra personer har 

haft tjänsten. Bristerna i kontinuitet har haft en negativ påverkan på utveckl- 

ingen av patientsäkerhetsarbetet. 
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Under 2020 fattades beslut om behandlingsbegränsningar för patienter av en 

läkare vid en av hälsovalsenheterna. Besluten togs utan delaktighet med pati- 

ent och närstående, och de informerades inte om besluten. Läkaren använde 

sig även av en process för samordnad individuell plan, SIP, vilket inte är korr- 

et. Förvaltningschefen påtalade detta muntligt vid ett möte under våren. För- 

valtningen följde inte upp att besluten var korrigerade och att patienter och 

närstående var informerade. I december skrev förvaltningen till berörd läkare 

vid hälsovalsenheten och krävde att besluten korrigerades. När svar inkom en 

vecka senare kunde förvaltningen se att åtgärderna inte var tillräckliga och 

informerade därefter Praktikertjänst koncernledning, Region Skåne och In- 

spektionen för vård och omsorg. Förvaltningen har fortsatt att arbeta systema- 

tiskt med att följa upp inkomna journalutdrag där det framgår vilka åtgärder 

som hälsovalsenheten har vidtagit. När dessa inte stämmer överens med upp- 

gifter i verksamhetssystem för SIP, rapporteras en avvikelse som skickas till 

hälsovalsenheten. Förvaltningens sjuksköterskor går även igenom samtliga 

beslut för de patienter där de är ansvariga. Om något är oklart eller felaktigt, 

rapporteras en avvikelse som skickas till berörd hälsovalsenhet. Arbetet pågår 

under januari och februari 2021. 

 

Mål och strategier för kommande år 
Socialnämnden behöver formulera mål och strategier för ett enhetligt patient- 

säkerhetsarbete. Dessutom kvarstår de mål som framgick i patientsäkerhetsbe- 

rättelsen för 2019, eftersom inget av dessa har uppnåtts under 2020. 

 
Rekrytera och behålla personal med rätt kompetens 

För att kunna bedriva ett bra patientsäkerhetsarbete behövs legitimerad perso- 

nal och omvårdnadspersonal med rätt kunskap och kompetens. Personalkonti- 

nuitet är en viktig faktor för att kunna genomföra utveckling. 

 
Inskrivning i hemsjukvård/mobilt vårdteam 

I hemsjukvården erhåller patienter hälso- och sjukvård. Patienternas behov 

varierar ifrån ett mindre behov som kan ges med gles intervall till patienter 

med behov av avancerad hälso- och sjukvård som bedrivs dygnet runt. 

Arbetet med att säkerställa att patienter som kan få vård via hälsovalsenhet 

hänvisas dit för vård behöver fortsätta. Patienter med behov av hemsjukvård 

ska givetvis erhålla detta. 

 
Nationell vårdplan (NVP) 

2017 beslutades att Lomma kommun skulle införa NVP för att förbättra den 

palliativa vården. Under 2019 identifierades att det behövdes en kraftsam- 

ling för implementering av NVP och att det initialt behövdes utbildning i ar- 

betssättet. Eftersom NVP inte har implementerats under 2020, behöver arbetet 

fortsätta under 2021. 
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Fall, förebygga hantera och brytpunkt 

2019 identifierades att det fanns ett behov av omfattande kartläggning och 

genomlysning av nuläget i hela processen för att kunna gå vidare med eventu- 

ella förändringsarbeten. 

 
Utveckla patientsäkerheten kopplad till hjälpmedel 

2019 identifierades behov av att inventera, revidera och fördela ansvar för ru- 

tiner gällande hjälpmedel. Detta har inte genomförts under 2020. Behovet 

kvarstår under 2021. 

 
Modernisera systemet för avvikelsehantering, synpunkter och klagomål 

Procapita Lifecare har ett system för avvikelsehantering och hantering av syn- 

punkter och klagomål som skulle underlätta det dagliga arbetet och uppfölj- 

ningsarbetet. Systemet har inte införts under 2020. Behovet kvarstår 2021. 

 
Riskbedömningar 

Fler riskbedömningar behöver göras utifrån kvalitetsregistret Senior alert. 

 

Utveckla kvalitén på dokumentation i patientjournal 

Upprätta en utvecklingsplan för förbättrad kvalitet av dokumentation i patient- 

journal. 


