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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” 
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SAMMANFATTNING 

Rådande Coronapandemi har under stora delar av 2021 fortsatt påverka arbetet i Socialförvaltningen 
och därmed inkräktat på det systematiska kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet. Fokus har varit att 
förebygga smitta och minska smittspridning av Coronavirus. Direktiv och rekommendationer från 
Folkhälsomyndigheten, Smittskydd Skåne och Vårdhygien Skåne har utgjort grund för intern såväl 
som extern kommunikation, riskbedömningar, rutiner och riktlinjer. Samverkan mellan kommun och 
primärvården har varit en styrka för att hantera b.la. provtagning, smittspårning och vaccination mot 
covid-19. 

De mål som framgick i patientsäkerhetsberättelsen för 2020 har delvis uppnåtts under 2021: 

• Kvalitetsledningssystem 
Socialförvaltningen har påbörjat framtagning av ett kvalitetsledningssystem som innebär 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. 
Systemet kommer att implementeras i verksamheten under våren 2022. 
 

• Avvikelsesystem 
Nytt system, LifeCare, för avvikelsehantering och hantering av synpunkter och klagomål har 
införts. Systemet underlättar det dagliga arbetet och uppföljningsarbetet. 
 

• Inskrivning av patienter i hemsjukvård 
Uppföljning av processen med att säkerställa att patienter som kan få vård via hälsovalsenhet 
hänvisas dit för vård har genomförts. Rutin för inskrivning av patienter i hemsjukvård genom 
primärvård är införd. Uppföljning av rutin sker på de regelbundna samverkansmötena med 
primärvården.  

Annat kvalitetsarbete som utförts eller påbörjats: 

• Anmälan enligt Lex.Maria 
Fem utredningar enligt Lex-Maria har föranlett förbättringsarbete inom områdena 
introduktion, dokumentation, delegeringar, läkemedelshantering och sårvård. Rutiner och 
introduktionsprogram har reviderats och vid behov tagits fram. Arbetssätt har setts över och 
kommunicerats med legitimerad personal och enhetschefer. Uppföljning och egenkontroller 
planeras i det nya kvalitetsledningssystemet under 2022.  
 

• Hjälpmedelsombud 
Uppdragsbeskrivning och förutsättning för nätverk gällande hjälpmedelsombud har tagits 
fram. Hjälpmedelsombud ska fungera som språkrör mellan förskrivare av hjälpmedel och sin 
arbetsplats. Implementering kommer att påbörjas våren 2022. 
 

• Fortbildning i lyftlicens 
Struktur för frekvent intern fortbildning av omvårdnadspersonal i lyftlicens har tagits fram. 
Syftet med utbildning i lyftlicens är att förhindra vårdskador hos brukare och ergonomiska 
skador hos personal relaterat till handhavandet av lyftar och lyftselar. Fortbildningarna 
planeras starta våren 2022. 
 

• Nationell patientöversikt (NPÖ) 
Nationell patientöversikt (NPÖ) är en nationell tjänst som möjliggör för olika vårdgivare att 
på ett säkert sätt få direktåtkomst till varandras journaluppgifter. Förutsättningarna för att få 
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läsa i verktyget NPÖ är att patienten ger sitt samtycke, att det finns en pågående vårdrelation 
och att uppgifterna behövs för att ge patienten god vård. Genom att bli producenter av 
journalinformation i NPÖ så bidrar förvaltningen till en sammanhållen journalföring och den 
nytta som NPÖ skapar. Exempelvis skapas bättre förutsättningar för Lommas patienter när 
de söker vård hos andra vårdgivare, tex inom sluten-, öppenvård och privata vårdgivare. 
Även samordningen underlättas med andra vårdgivare till exempel vid planering inför 
hemgång från slutenvård. Arbetet med att bli producenter I NPÖ avslutades våren-21.  

 

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 § 

 

Förvaltningens interna långsiktiga och strategiska patientsäkerhetsarbete har diskuterats under 2021 

och påbörjas under 2022 parallellt med att kvalitetsledningssystemet implementeras och en större 

organisatorisk omorganisation faller på plats. Förvaltningens förbättringsarbete går i linje med den 

nationella viljeriktningen Nära vård som innebär att all vård- och omsorg ska arbeta än mer 

personcentrerat, sammanhållet, proaktivt och hälsofrämjande.  

Det långsiktiga och strategiska samverkansarbetet med Primärvården i den lokala 

samverkansgruppen har utvecklats under 2021 och fortsätter med utgångspunkt utifrån hälso- och 

sjukvårdsavtalet och Nära vård. Samverkan syftar till att förbättra kvalitet och möjliggöra en mer 

sammanhållen vård och omsorg för de mest sjuka. Nytt lokalt samverkansavtal kommer träda i kraft 

våren 2022. Prioriterade mål är att Lommabon känner sig trygg och delaktig med vården i sin bostad 

samt säker läkemedelshantering. Avtalet ställer i betydligt större utsträckning krav på berörda 

hälsovalsenheters, i samverkan med kommunen, planerade utbildningsinsatser till kommunens vård- 

och omsorgspersonal.  

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

 

Ansvaret för patientsäkerhetsarbetet har under 2021 varit organiserat enligt följande:  
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Socialnämnden  

Socialnämnden är vårdgivare och har det övergripande ansvaret för att planera, 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 Socialförvaltningschefen verksamhetschef HSL. Det är verksamhetschefen som 

har det övergripande ansvaret för verksamheten och ska säkerställa att patientens behov av 

trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet 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 tillsammans 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 patientsäkerheten och,  

• att det finns ändamålsenliga och välfungerande rutiner för läkemedelshantering, rapportering 

av avvikelser och för att kontakta läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när 

patientens tillstånd kräver det.  

 

I förvaltningen är MAS ansvarig för att händelser som medfört eller hade kunnat medföra allvarlig  

vårdskada anmäls enligt lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 

 

Avdelningschef 

Avdelningschefen ska planera, leda, kontrollera, följa upp och förbättra verksamheterna 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 förutsättningar 

finns för hälso-och sjukvårdspersonal att utföra god och säker vård inkluderat att ny hälso- och 

sjukvårdspersonal får den introduktion som krävs. 

 

Hälso- och sjukvårdspersonal  

Hälso- och sjukvårdspersonal, det vill säga sjuksköterskor, fysioterapeut/sjukgymnast och 

arbetsterapeuter ansvarar för att hälso- och sjukvårdsarbetet 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. 

Patienten ska visas omtanke och respekt. Även omvårdnadspersonal som har delegering för hälso- 
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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 § och 7 kap. 2 § p 3 

 

Nedan beskrivs hur och inom vilka processer och områden som samverkan identifierats och äger rum 

för att förebygga att patienter drabbas av en vårdskada, till exempel vårdens övergångar med 

överenskommelser mellan olika vårdenheter och mellan region och kommun. 

 

Under 2021 har arbetet med att ta fram kvalitetsledningssystem påbörjats. I arbetet har följande 

processer identifierats:  

 

Huvudprocess 

Stöd, vård och omsorg 

 

Delprocesser 

• Ta emot ansökan, anmälan, annat sätt 

• Utreda 

• Meddela beslut 

• Verkställa och genomföra insats 

• Följa upp insats 

• Avsluta insats 

 

 Stödprocesser 

• Klagomål och synpunkter 

• Avvikelsehantering 

• Lex Sarah 

• Lex Maria 

• Övergripande kvalitet och utveckling  

 

Nedan beskrivs nuvarande samverkansformer relaterat till de identifierade delprocesserna.  

Framtagningen av kvalitetsledningssystemet fortsätter och implementering planeras under våren 

2022. Fram till dess kommer större analys göras med ansvariga chefer för hälso-och sjukvård 

gällande samverkan kopplat till ovanstående processer och dess identifierade risker.  

 

Ta emot ansökan, anmälan, annat sätt 

Internt Externt 

• Samverkan med korttidsenheten 
 
Vårdplanering sker på korttidsenheten innan 
patientens vistelse avslutas. I 
vårdplaneringen samverkar förutom patient 
och e v dess anhörig, utsedd kontaktman på 
korttidsenheten, biståndshandläggare, 

• Samverkan vid utskrivning (SVU)  
 
Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- 
och sjukvård är en lagstyrd process som syftar 
till att patienter ska få en snabb och trygg 
utskrivning. I förvaltningen arbetar ett team 
bestående av sjuksköterska, 
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sjuksköterska, arbetsterapeut och 
fysioterapeut/sjukgymnast. Utifrån beslut 
som tas på vårdplaneringen, samverkas det 
eventuella fortsatta hjälpbehovet av vård- 
och omsorg med berörd 
vårdenhet/vårdenheter.  

 

biståndshandläggare, arbetsterapeut och 
fysioterapeut/sjukgymnast för att säkerställa 
samverkan enligt processen.  
 

• Demenssjuksköterska 
 
Demenssjuksköterskefunktionen samverkar 
med alla aktörer internt i kommunen kring 
personen med demenssjukdom och deras 
anhöriga. Detta resulterar i regelbundna 
avstämningar/handlednings- och 
utbildningstillfällen med 
biståndshandläggare, personal på 
dagverksamhet såväl som hemtjänst och 
särskilda boenden. Demenssjuksköterskan 
är också tillgänglig för hälso-och sjukvårds-
personal, LSS-verksamhet, socialpsykiatri, 
anhörigstöd och andra stödfunktioner i 
kommunen. 

 

• Samverkan med primärvården 
 
Samverkan med primärvården sker genom 
framtagen rutin för inskrivning av patienter i 
hemsjukvård. 
 

 

 

Utreda 

Internt Externt 

• Samverkan med hemrehab 
 

Patienter med stort rehabiliteringsbehov 
erbjuds mer intensiv och kontinuerlig 
rehabilitering under en kort period av 
arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast och 
rehab-undersköterskor. Syftet är att erbjuda 
patientens bästa förutsättningar med 
målsättningen att patienten ska återfå tidigare 
förmågor/patientens hjälpbehov minimeras.  
 

• Läkarsamverkan genom primärvården 
 
Primärvården har det sammanhållande 
vårdansvaret. Läkarsamverkan sker regelbundet 
varje vecka samt vid oplanerade behov.  
Kontaktläkaren avsätter 4-6 timmar/vecka till 
särskilt boende eller hemsjukvårdsområde 
beroende på boendets/områdets storlek för 
läkarsamverkan och genomgång av 
övergripande medicinska och praktiska rutiner 
mm.  
 

• Teammöte äldreomsorg 

 
Inom äldreomsorgen består teamet runt 
patienten av sjuksköterska, arbetsterapeut, 
fysioterapeut/sjukgymnast, 
omvårdnadspersonal och biståndshandläggare 
där hela teamets kompetens behövs. Vid 
mötena görs även riskbedömningar (Senior 
Alert) enligt fastställt intervall.  
 
Det finns identifierade förbättringsområden 
gällande teamträffarnas innehåll, frekvens och 
syfte samt även delaktighet och målsättning för 
den enskilda patienten. I framtagandet av de 

• Minneskliniken 
 
Samverkan med minneskliniken sker i 
individärenden vid utredningar av kognitiv svikt 
och vid optimering av behandling svår 
demenssjukdom. Minneskliniken kan i vissa 
ärenden ha en handledande roll för 
medarbetarna. 
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multiprofessionella teamen kommer arbetssätt 
ses över under 2022 och dessa frågor 
förtydligas, se avsnittet god säkerhetskultur 
nedan.  
 

• Teammöte Funktionsstöd 
 
Ett team bestående av enhetschefer inom LSS, 
sjuksköterska, arbetsterapeut och 
fysioterapeut/sjukgymnast arbetar med de 
patienter som har bistånd beviljat enligt lagen 
om stöd och service för personer med 
funktionshinder.  
 
Teamträffarna inom LSS har på grund av 
bristande resurser legat nere större delen av 
2021, men kommer ingå som en del i 
framtagandet av multiprofessionella team.  
 

• Oral Care 
 
Samverkan sker med Oral Care för att förebygga 
sjukdomar relaterade till dålig munhälsa. Oral 
Care gör individuella planer och kommunicerar 
med/utbildar medarbetare i 
munhälsobefrämjande åtgärder både 
individuellt som generellt.  
 

 

 

Meddela beslut samt verkställa och genomföra insats  

Internt Externt 

• Team äldreomsorg och Team 
Funktionsstöd 

 
Samverkan och ansvarsfördelning sker i ovan 
beskrivna team, se delprocess  
”utreda”. 
 

• Primärvård, Minnesklinik, OralCare 
 

Samverkan och ansvarsfördelning sker med 
ovan beskrivna externa aktörer, se delprocess  
”utreda”. 
 

• Demenssjuksköterska 
 
Samverkan med demenssjuksköterskan kan ske 
i övergång mellan ordinärt boende i olika 
former av biståndsbeslut eller flytt till särskilt 
boende för kommuninvånare med kognitiv 
svikt.   

 

 

 

Följa upp insats 

Internt Externt 

• Team äldreomsorg och Team 
Funktionsstöd 

 
Samverkan och ansvarsfördelning gällande 
uppföljning sker i ovan beskrivna team, se 
delprocess ”utreda”. 
 
 

• Primärvård, Minnesklinik, OralCare 
 
Uppföljningar sker i samverkan sker med ovan 
beskrivna externa aktörer, se delprocess 
”utreda”. 

• Demenssjuksköterska 
 

• Läkemedelsgenomgångar 
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Samverkan gällande uppföljningar av patienter 
med kognitiv svikt kan ske med 
demenssjuksköterskan. Syftet är stöd och 
handledning till teampersonal och övrig 
omvårdnadspersonal.   
 
 

Tvärprofessionella läkemedelsgenomgångar är 
en metod för analys, uppföljning och 
omprövning av patientens 
läkemedelsanvändning. Läkemedelsgenomgång 
genomförs på ett strukturerat och systematiskt 
sätt. Syftet med att genomföra 
läkemedelsgenomgångar är att öka kvalitén och 
säkerheten i läkemedelsbehandlingen. Det 
kräver en god samverkan mellan behandlande 
läkare, farmaceut och omvårdnadsansvarig 
sjuksköterska. 
 

 

• MAS-möten 
 
Regelbundna träffar med fokus på hälso-och 
sjukvård sammanför MAS och legitimerad 
personal. Under dessa träffar lyfts aktuella 
avvikelser/patientärenden, frågor kopplade till 
hälso- och sjukvård, nya riktlinjer och rutiner 
samt ny information från MAS. En del av dessa 
träffar har under året ställts in med anledning 
av pandemin. 
 

 

 

 

Stödprocess: Övergripande kvalitet och utveckling 

Internt Externt 

• Lokal policy 
 
Hjälpmedelsärenden som går utanför 
kommunens förskrivningsrutiner ska skickas in 
till den lokala policygruppen som gemensamt 
bedömer och beslutar ifall hjälpmedlet rimligen 
kan förskrivas.  
 
 
 

• Hjälpmedel-10-gruppen 
 

9 sydväst-skånska kommuner har ett 
gemensamt avtal med en extern leverantör 
gällande hjälpmedelsförsörjning och logistik. 
Syftet är att kommuninvånarna förses med 
hjälpmedel utifrån bedömt behov på ett bra och 
kostnadseffektivt sätt.  Förskrivarna i de 9 
kommunerna erbjuds kompetenshöjande 
fortbildning och produktvisningar. Rutinerna är 
delvis gemensamma för de 9 kommunerna.  
 

• Dialogträffar Verksamhetschef-HSL, 
avdelningschefer och enhetschefer i 
samverkan med MAS 
   

Chefer och MAS har i olika led regelbundna 
dialogträffar där både strategiska hälso-och 
sjukvårdsfrågor planeras såväl som avvikelser 
och patientskador diskuteras.  

• MAS-nätverk och andra externa nätverk 
  

MAS deltar i olika möten och utvecklings forum 
tillsammans med MAS:ar från andra kommuner 
i mellersta Skåne. Syftet med mötena är att 
lyfta och dela med sig av aktuell problematik 
och erfarenhet i sin egen verksamhet för att nå 
en samsyn över kommungränserna. 
 
Andra nätverk är exempelvis Vårdhygien och 
Smittskydd i Region Skåne, Skånes Kommuner 
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och SKR. Syftet med deltagandet i dessa nätverk 
är att få råd, stöd, utbildning och 
omvärldsbevakning gällande frågor som rör 
kommunal hälso-och sjukvård.  
 

• Nätverk digital signering- MCSS 
 
Digital signering ersätter papperssignering tex 
när läkemedel ges till patienter. Förvaltningens 
signeringssystem MCSS innefattar även en 
delegeringsmodul och är idag, 4 år efter 
införande, ett viktigt stöd i dagliga 
patientsäkerhetsarbetet. Under 2021 har 
former för ett tvärprofessionellt nätverk tagits 
fram och samverkan planeras påbörja feb-22. 
 

 

• Dokumentationsgrupp 
 
I dokumentationsgruppen diskuteras 
utmaningar, behov, följsamhet, möjligheter och 
arbetssätt kopplat till dokumentation i 
patientjournalen.  
 
 
 

 

 

Informationssäkerhet 
HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1 § 

 

• Åtkomstkontroller (loggar) 

Enligt rutin ska chefer eller utsedda funktioner på olika nivåer göra åtkomstkontroller enligt 

fastställt intervall. Kontroller görs i verksamhetssystemen Procapita, Nationell 

patientöversikt (NPÖ) och det digitala signeringsverktyget MCSS.  

 

• Inloggning med SITHS-kort 

SITSHS är en nationell elektronisk säkerhetslösning som uppfyller patientdatalagens krav på 

säker identifiering. SITHS-kort används för inloggning i vårdtjänster på internet såsom Pascal, 

Mina planer, nationell patientöversikt (NPÖ), kvalitetsregistret Senior alert, Svenska 

palliativregistret och BPSD samt utfärdande av tandvårdskort. All legitimerad personal 

använder SITHS-kort för inloggning i befintliga journalsystem och olika kvalitetsregister. 

 

• Behörighetsstyrning till patientjournalerna 

Hälso-och sjukvårdsjournalen är främst ett arbetsinstrument och stöd för dem som på olika 

sätt och vid olika tidpunkter deltar i patientens vård. De uppgifter som dokumenteras i en 

Hälso-och sjukvårdsjournal ligger även till grund för att följa upp, säkra och utveckla 

kvaliteten i hälso- och sjukvården. Med detta som bakgrund har behörighet utifrån 

organisation och yrkesfunktion samt ansvar setts över och reviderats under hösten -21.  
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Socialnämnden antog framtaget förslag för behörighetsstyrning vilken utgår från vårdenheter 

och behörighetsnivåer.  

 

 

En god säkerhetskultur  

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

Organisationen ger då förutsättningar för en kultur som främjar säkerhet.  

 

• Arbetsmiljö i samverkan med Företagshälsovården 

I samverkan med företagshälsovården påbörjades en omfattande kartläggning 

av organisatorisk och social arbetsmiljö under hösten 2021 och fortsätter under våren 2022. 

Målgruppen är legitimerad personal och HSL-undersköterskor samt lednings- och 

samordningsfunktioner för dessa medarbetare. Syftet med arbetet är att identifiera fallgropar och 

framgångsfaktorer för ett hållbart aktivt och engagerat med- och ledarskap. Målsättningen är att 

utifrån arbetsmiljöperspektiv skapa långsiktiga förutsättningar för god och säker vård.  

 

• Multiprofessionella team 

Den ovan nämnda omorganisationen i förvaltningen kommer att som ett led innebära bildande av 

multiprofessionella team. Teamen bestående av legitimerad personal, biståndshandläggare och 

kontaktmän från omvårdnadspersonal kommer arbeta dels fysiskt närmre varandra dels under större 

organiserade former som ger förutsättningar för god och multiprofessionell samverkan. 

Personcentrerad och sammanhållen vård och omsorg i linje med Nära vård kommer vara 

utgångspunkt i omställningen.  

• MAS-möten 

Regelbundna MAS-möten tillsammans med MAS och legitimerad personal återinfördes i september-

21, efter att ha varit pausat under något år. Mötenas innehåll har baserats på aktuella 

patientsäkerhetsrelaterade frågor såsom återkoppling av utredningar, dokumentation, genomgång 

av reviderade rutiner, delegeringsprocessen, riskanalyser, förbättringsområden och planerade 

åtgärder samt dialog om olika frågeställningar och utmaningar. 

 

• Introduktion 

Introduktionsprogrammet för legitimerad personal har reviderats i syfte att optimera individuellt 

anpassade introduktioner. Parallellt har den samordnande funktionens (teamledaren) 

arbetsuppgifter och förutsättningar setts över och tydliggjorts. I teamledarens uppdrag ingår nu 

bland annat stöd, handledning och uppföljning av nyanställd legitimerad personal utifrån den 

nyreviderade introduktionsrutinen.   
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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.  

 

 

 

• Bemanning och daglig drift  

Gällande legitimerad personal och HSL-undersköterskor planerar två administratörer den 

dagliga driften utifrån schemaläggning och anpassar resurser och kompetens utifrån 

verksamhetens skiftande behov. Genom morgonmöten via digital länk görs även 

gemensamma muntliga avstämningar och snabba informationsutbyten i dessa 

personalgrupper tre dagar i veckan. Utifrån pandemin har dessa möten varit särskilt 

värdefulla, då snabba omställningar frekvent har behövts göra.  

 

• Kartläggning av kunskap och beprövad erfarenhet 

Under året har kunskap och beprövad erfarenhet inventerats hos all vård- och 

omsorgspersonal.  Introduktionsprogram i alla led har reviderats och planering för långsiktiga 

kompenssatsningar har påbörjats.  

 

• Ansvarsområden 

Översyn av ansvarsområden relaterade till exempelvis nutrition, palliativ vård, 

dokumentation och sårvård har påbörjats under 2021. Uppdrag och tid relaterat till 

ansvarsområdets storlek har anpassats och revidering av rutiner och arbetssätt i de olika 

ansvarsområdena har påbörjats. 

 

• Yrkesträffar  

Legitimerad personal träffas regelbundet i s k yrkesträffar där yrkesrelaterade frågor, 

utmaningar och nya möjligheter diskuteras inom respektive profession. Pga. Pandemin har 

yrkesträffarna prioriterats bort till stor del 2021, men planeras återinföras 2022.   

 

• Fortbildning 

o Stor satsning har gjorts inom området inkontinens, då 9 st sjuksköterskor har gått 

inkontinensutbildning som genererat förskrivningsrätt.  

 

o Demensutbildning steg1 och steg 2 enligt material från kunskapscentrum-demens 

har erbjudits vid sex tillfällen. Vård- och omsorgspersonal, samt biståndshandläggare 

och chefer i förvaltningen är målgrupp för utbildningen. 52 st deltog under hösten-

2021.  

 

o Interna workshops för legitimerad personal relaterat till vårdplaner och 

multiprofessionellt arbetssätt genomfördes vid olika tillfällen under november och 

december-21. Syftet med träffarna var att stödja och handleda medarbetarna i 

framtagandet av vårdplaner i patientjournalen.  
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o Annan fortbildning som enstaka medarbetare har gått är sårvårdsutbildning och 

nutrition 

 

• Ny utbildning i patientsäkerhet 

Ny framtagen webutbildning i patientsäkerhet genom Socialstyrelsen som grundar sig på den 

nationella handlingsplanen i patientsäkerhet publicerades i november-21. Dialog har 

påbörjats hur förvaltningen på bästa sätt strategiskt och långsiktigt ska implementera 

utbildning och applicera dess innehåll i verksamheten. Dialogen fortsätter under 2022 med 

målsättningen att ta fram en strategi under kommande år.   

 

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 § 

 

• Samordnad individuell plan (SIP) 

Genom samordnad individuell plan (SIP) samverkar vårdgivare med den enskilde 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 möjliggöra en god och nära vård och socialtjänst av god kvalitet.  

 

• Vård- och omsorgspärm 

Varje patient som är berättigad kommunal hemsjukvård får en pärm, där bland annat 

ordinationer och vårdplaner och kontaktuppgifter finns lättillgängliga. Syftet med innehållet i 

pärmen är att all personal runt patienten ska ha lättillgänglig information för att kunna ge 

rätt och säker vård samt omsorg med god kvalitet. Målsättningen är att patienten ska känna 

sig trygg och delaktig genom att ha sin aktuella planering och kontaktuppgifter lättåtkomligt i 

sin bostad. Pärmens innehåll och struktur har under hösten-21 setts över och ny rutin har 

tagits fram. Den nya rutinen gällande ”Vård- och omsorgspärm” implementeras och nya 

pärmar byts ut i hela verksamheten från februari-22.  

 

• Synpunkts-och klagomålshantering 

I samband med synpunkter, klagomål och avvikelser involveras patienter och närstående i 

den omfattning som krävs och är möjligt. 

 

 

AGERA FÖR SÄKER VÅRD 

SOSFS 2011:9, 5 kap. 2 §, 7 §, 8 §, 7 kap. 2 § p 2, PSL 2010:659, 3 kap. 10 §  
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Vårdgivaren ska utöva egenkontroll, vilket ska göras med den frekvens och i den omfattning som 

krävs för att vårdgivaren ska kunna säkra verksamhetens kvalitet. Egenkontrollen kan innefatta 

jämförelser av verksamhetens nuvarande resultat med tidigare resultat, i jämförelse med andra 

verksamheter, nationella och regionala uppgifter. 

 

Stor personalomsättning i alla led har skett i förvaltningen under de sista åren. Det faktum i 

kombination med Coronapandemin har medfört att det långsiktiga strategiska kvalitetsarbetet har 

stått tillbaka samt att egenkontroller utförts i otillräcklig omfattning.  

 

Dock är förbättringsområden inom systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete identifierade i 

samband med avvikelser och utredningar under det gångna året, se nedanstående avsnitt. Åtgärder 

påbörjades under 2021 och fortsatta åtgärder, egenkontroller och uppföljningar relaterade till dessa 

förbättringsområden, planeras in parallellt med att det framtagna kvalitetsledningssystemet införs 

under våren 2022.  

 

Egenkontroll basläkemedelsförråd 

Region Skåne skickar varje år ut en egenkontroll gällande förvaltningens två kommunala 

basläkemedelsförråd. Den utförda egenkontrollen granskas av apotekare. Egenkontrollen som 

utfördes under hösten påvisade att narkotikakontroller i basläkemedelsförråden inte har följt rutin 

beträffande frekvens. Ansvarsfördelning och rutin är reviderad.  

 

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.  

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 anmälan 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. 

Vårdskador 

MAS har under året utrett 8 st. vårdskador i äldreomsorgen enligt Lex. Maria.  Vårdskadorna har 

samtliga hanterats och utretts skyndsamt. Följande fem händelser har bedömts allvarliga och 

anmälts enligt Lex. Maria till IVO: 
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Vårdskada 1 

Patient flyttade in på särskilt boende på en avdelning med konstaterad Covid19- smitta. (Vid tiden för 

händelsen hade vaccinationer mot Covid19 inte påbörjats, och allvarlighetsfaktorn bedömdes därför 

stor) 

 

Vårdskada 2 

Utredningen inleddes av MAS efter att tagit del av inrapporterad intern avvikelse. Avvikelsen 

handlade om att en omvårdnadspersonal tagit fel dosrulle till en patient i ordinärt boende och 

administrerat fel läkemedel. Patienten blev senare samma dag inskickad till sjukhus för övervakning 

på grund av medvetandesänkning relaterat till felmedicineringen. 

Vårdskada 3 

Utredningen inleddes av MAS efter att anhörig begärt ut HSL-dokumentation relaterat till sin 

närståendes trycksår. Närstående bor på särskilt boende.  I samband med menprövning av denna 

dokumentation konstaterades brister i HSL-dokumentationen samt avsaknad av relevant 

information.  

Bristerna och avsaknad av information och uppföljningar i dokumentationen kan inte utesluta ha 

bidragit till trycksårets negativa utveckling. 

Vårdskada 4 

Utredningen inleddes av MAS efter att tagit del av inrapporterad extern avvikelse.  En patient 

administrerades intravenös nutritionslösning med Kalium och Magnesiumtillsatser för snabbt. 

Patienten blev som konsekvens till händelsen påverkad, men behövde inte sjukhusvård. 

Vårdskada 5 

Utredningen inleddes av MAS efter att tagit del av inrapporterad intern avvikelse. Patient med 

bäckenfraktur efter fallhändelse blev administrerad felaktiga smärtstillande läkemedel under fyra 

dagar.  Patienten blev som konsekvens till händelsen kraftigt påverkad och behövde sjukhusvård.  

 

Åtgärder 

Gemensamma bidragande orsaker till vårdskadorna har varit låg följsamhet till rutiner.  Andra 

bidragande orsaker har varit otillräcklig uppföljning av introduktion samt bristande dokumentation 

och intern kommunikation/informationsöverföring.   

 

I samband med utredningarna har förbättringsområden identifierats och åtgärder vidtagits och 

kommunicerats med berörda personalgrupper. Fokus har legat på följande identifierade områden: 

 

• Läkemedelshantering: 

o Rutin för läkemedelshantering har reviderats 

o Rutin för basläkemedelsförråd har tagits fram 

 

• Delegeringsprocessen 

o Delegeringsrutinen är reviderad och ansvarsfördelning i de olika delegeringarna är 

tydliggjord 
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o Delegeringsprocessen är reviderad 

o Utbudet av kunskapstester att använda vid delegeringar har utökats 

o Process och delegering vid hemleverans av dosdispenserade rullar har reviderats.  

 

• Trycksår 

o Sårvårdsrutin är reviderad i samverkan med primärvården 

 

• Dokumentation och vårdplaner  

o Workshops i framtagande av vårdplaner är genomförda. 

 

• Validerad smärtskattning 

o Ny rutin framtagen som tydliggör arbetssätt 

  

• Introduktion 

o Introduktionsprogram inkluderat indviduell uppföljning har reviderats 

 

• Kommunikation 

o Fortbildningsplan framtagen för 2022 gällande kommunikationsmodellerna  S-BAR 

och VISAM som syftar till att säkerställa god informationsöverföring inom och mellan 

olika yrkesgrupper. 

 

Utbildningssatsningar 

Parallellt planeras strategiska och långsiktiga kompetenshöjande insatser införas i alla led med start 

2022 utifrån förvaltningens ovan nämnda kartläggning av medarbetarnas kunskap och beprövad 

erfarenhet. 

 

Tillförlitliga och säkra system och processer  

Tvärprofessionella läkemedelsgenomgångar 

Läkemedelsgenomgångar är en metod för analys, uppföljning och omprövning 

av patientens läkemedelsanvändning. Läkemedelsgenomgång genomförs på 

ett strukturerat och systematiskt sätt. Syftet med att genomföra 

läkemedelsgenomgångar är att öka kvalitén och säkerheten i 

läkemedelsbehandlingen. Det kräver en god samverkan mellan behandlande läkare, 

farmaceut och omvårdnadsansvarig sjuksköterska. 

 

Basal hygien 

Arbetet med att förebygga vårdrelaterade infektioner och risken för smittspridning i vården är en 

mycket angelägen patientsäkerhetsfråga. Särskilt under en pågående pandemi. Under 2021 har 

personalen fått information i basalhygien och klädregler samt i hur den rekommenderade 

skyddsutrustning hanteras på ett säkert sätt. Uppdragsbeskrivning för hygienombud och 

egenkontroll i följsamhet av basala hygienrutiner är framtagna och kommer implementeras under 

våren-2022.  

 

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgift  
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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 personalens 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. Delegeringsprocessen har setts över med tyngdpunkt på klargörande av 

ansvarsfördelning och rutin för delegering reviderats.   

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.  

 

• Låg kontinuitet 

Den låga kontinuiteten av legitimerad personal generellt i vård- och omsorg leder till låg 

följsamhet av rutiner, svårighet att upprätthålla förtroende och trygghet hos patienter samt 

att kompetens går förlorad. Förvaltningens kartläggning av arbetsmiljöfaktorer och kunskap 

samt riktade långsiktiga kompetensåtgärder förväntas vända trenden.  

 

• Leveransproblem 

Pandemin har emellanåt lett till förseningar av olika produkter. Förvaltningen har till följd av 

detta inrättat ett nödlager av skyddsmaterial och desinfektionsmedel. Nödlagret är även ett 

omsättningslager för att säkerställa hållbarhet och motverka överbeställningar.  

 

• Team 

Organisatoriska förutsättningar för samverkan och handledning är grundläggande för god 

och säker vård. Framtagandet av multiprofessionella team (se avsnittet ”En god 

säkerhetskultur”) har påbörjats 2021 och kommer slutföras under 2022.  

 

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.  

 

Nytt avvikelsesystem och kvalitetsledningssystem innebär ett förändrat arbetssätt i förvaltningen. 

Riskanalyser kommer att göras fortlöpande relaterat till avvikelser och processer. Arbetssättet 

kommer att implementeras under 2022.  
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MAS har utfört riskanalyser utifrån de utredda vårdskadorna, läkemedelshantering och 

Coronapandemi.  

 

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.  

Riskbedömningar och nationella kvalitetsregister  
PSL 2010:659, 6 kap. 4 §, SOSFS 2011:9 5 kap. 5 §, 7 kap. 2 § p 5 

• Senior Alert är ett nationellt kvalitetsregister och ett verktyg för att arbeta förebyggande 

med vårdskador avseende fall, nutrition, trycksår och ohälsa i mun. Genom individuella 

riskbedömningar tas åtgärder fram och uppföljningar planeras in. I 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. 

 

I nedanstående tabell framgår hur många unika personer generellt i äldreomsorgen som fått 

minst en riskbedömning. Särskilt boende utgör merparten av riskbedömningarna. Av de 98 

registrerade personerna uppvisar 93% risk i något område. 49 st har BMI lägre än 22 och 20 

personer har trycksår. Munhälsobedömningar är inte utförda.  

 

 

• Svenska palliativregistret: i detta register sker registrering av alla dödsfall.  Syftet med 

registreringen är att utifrån svar på ett antal frågor, utvärdera vården i livets slutskede. 
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I spindeldiagrammet nedan framgår statistik över olika kvalitetsindikatorer. Systematisk 

smärtskattning och munhälsobedömning är områden som verksamheten redovisar låga 

siffror och där åtgärder behöver vidtas.  

 
 

• 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 med demenssjukdomen, men även för närstående. BPSD-registret 

startade i november 2010 med syfte att genom tvärprofessionella 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 demensdiagnos. Stödåtgärder har 

satts in under året och kommer att fortsätta för att arbetet med registreringar i BPSD ska ske 

fortlöpande i större utsträckning.  

 

Nedan framgår antal registreringar i BPSD-registret under 2021 på samtliga särskilda 

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

 

Hälso-och sjukvårdspersonal ansvarar för att identifiera, dokumentera och rapportera händelser 

(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 anmäler MAS 

händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria. Utbildning i 

avvikelserapportering ingår i introduktionsprogrammet för nyanställd personal. I samband med 

införandet av nytt avvikelsesystem under hösten, har avvikelseprocessen reviderats, ansvarsroller 

tydliggjorts och utbildningar erbjudits all personal. 
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Synpunkter och klagomål 
SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 §, 3 a § och 6 §, 7 kap. 2 § p 6 

 

En viktig del i förvaltningens systematiska kvalitetsarbete är att ta emot och utreda 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 förenligt med lag och föreskrift rapporteras som en avvikelse. Kvalitetsbrister och andra 

synpunkter på vården hanteras enligt rutin för synpunkter och klagomål.  

 

Nytt synpunkts-och klagomålssystem 

Parallellt med det nya avvikelsesystemet infördes även nytt elektroniskt system för hantering av 

synpunkter och klagomål (LifeCare) på Lommas hemsida avseende vård- och omsorg. Synpunkter och 

klagomål som inkommer via denna e-tjänst på lomma.se fördelas genom systemet till chef ansvarig 

för den verksamhet som synpunkten/klagomålet avser. 

 

Andra sätt att lämna synpunkter och klagomål 

• Enskilda och närstående har också möjlighet att kontakta verksamheten direkt och lämna 

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. Under 2021 inkom en synpunkt från patientnämnden avseende bristande 

information och delaktighet i den palliativa vården över hens närstående.  

 

• Patienter och närstående kan även lämna klagomål till Inspektionen för vård och omsorg 

fatta beslut om att utreda klagomålet. 

 

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.  

 

Kompetensinventering i alla led har utförts under 2021 och långsiktiga 

strategiska kompetenssatsningar kommer införas med start 2022. Parallellt har organisatoriska och 

arbetsmiljörelaterade kartläggningar påbörjats under 2021, vilket har som målsättning att identifiera 

ett hållbart och engagerat medarbetar-och ledarskap. Förbättringsområden inom patientsäkerhet 

har identifierats genom avvikelser och vårdskador och åtgärder har satts in och egenkontroller och 

uppföljningar planeras nästa år.  Ett långsiktigt strategiskt patientsäkerhetsarbete kommer att 

påbörjas under 2022 i samband med kvalitetsledningssystem implementeras. Arbetet med Nära vård 

i samverkan med primärvård kommer utgöra en grundläggande del i patientsäkerhetsarbetet.  
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MÅL, STRATEGIER OCH UTMANINGAR FÖR KOMMANDE ÅR 

 

Pandemi och stor omsättning av chefer och medicinskt ansvariga sjuksköterskor de sista åren har 

medfört att förvaltningen tappat fart i kvalitet- och patientsäkerhetsarbetet. Under 2021 har stort 

arbete påbörjats med att kartlägga kunskap och beprövad erfarenhet i alla led och organisatoriska 

samt arbetsmiljörelaterade faktorer i medarbetar- och ledarskapet. Med detta som grund har 

omfattande åtgärds- och kompetenshöjande program börjat ta form, som på bred front och i olika 

perspektiv planeras implementeras successivt med start 2022. Detta ger förutsättningar för en stabil 

grund från vilket långsiktigt och strategiskt patientsäkerhetsarbete kan utvecklas.  

 

Trots i princip avsaknad på egenkontroller och uppföljningar har förbättringsområden identifierats 

utifrån avvikelser och utredningar. Kvalitetsledningssystemet som planeras införas under vården -22 

kommer att ge stöd i arbetet med egenkontroller och uppföljningar. Målsättning generellt för 2022 

är att implementera nya arbetssätt och metoder i en nyorganiserad verksamhet och att påbörja 

egenkontroller och uppföljningar systematiskt. Följande fokusområden kommer att ingå i 

förbättringsarbetet 2022.  

 

 

• Läkemedelshantering: 

o Utbildning för sjuksköterskor i läkemedelshantering 

o Egenkontroll införs 

 

• Trycksår 

o Egenkontroll införs 

o Utbildning i sårvård för sjuksköterskor 

 

• Dokumentation och vårdplaner  

o Journalgranskning införs 

o Egenkontroller gällande vårdplaner införs 

 

• Validerad smärtskattning  

o Validerad smärtskattning ska finnas dokumenterat i patientjournalerna hos alla 

patienter med palliativ vård samt patienter med  kognitiv svikt som bor på  SÄBO   

o Egenkontroll införs  

   

• Kommunikation - informationsöverföring 

o Fortbildningsplan påbörjas gällande kommunikationsmodellerna S-BAR och VISAM 

som syftar till att säkerställa god informationsöverföring inom och mellan olika 

yrkesgrupper. 

 

• Basal hygien 

o Hygienombud införs som nytt ansvarsområde 

o Egenkontroller kopplat till basala hygienrutiner införs 

 

• Nationella kvalitetsregister 
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o Arbetsmetod med riskbedömningar, åtgärder och uppföljningar kommer revideras 

parallellt med att multiprofessionella team införs. Målsättning är att alla patienter 

som bor på särskilt boende ska vara representativa i registren samt under året följas 

upp.  

o Egenkontroller införs. 

 

 

 


