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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 

Socialförvaltningen ansvarar för att den hälso- och sjukvård som ges  inom kommunens 
ansvarsområde är av god kvalitet. Patienterna ska erbjudas en trygg, och säker med god kontinuitet. 
Patientsäkerhetsarbete är ett ständigt pågående arbete där flera perspektiv ständigt behövs för att få 
en helhet. 

 Socialförvaltningens ansats är att utveckla  hälso- och sjukvården som bedrivs inom kommunens 
ansvarsområde och under året har därför stort fokus lagts på att skap en organisation som stärker 
detta arbete.  Dock har arbetet med pandemin även under 2021 haft fortsatt stor påverkan på 
verksamheternas kapacitet att driva utvecklingsarbetet framåt i den takt som önskades.  
Bedömningen är dock att verksamheterna,  utifrån de förutsättningar som fanns,  har gjort ett väl 
godtagbart arbete för att uppnå patientsäkerhet och kvalitet under 2021. 

De viktigaste åtgärderna som vidtagits under 2021 för att öka patientsäkerheten 

• Kvalitetsombud HSL – arbetet i gruppen har pågått intensivt under året och fokus har legat på 
framtagande och revidering  av rutiner inom hälso- och sjukvård. 

• Analysteam – har startats under året för en säkrare och mer komplett utredning av allvarligare 
avvikelser. 

• Teammöten – har återinrättats i flera verksamheter under året för att öka samverkan och 
därigenom säkerställa patientsäkerheten. 

• Det har under året skett en ökad andel inrapportering av avvikelser  vilket i det här fallet får 
betraktas som positivt då det under tidigare år funnits en underrapportering av avvikelser. 

 

Målsättning framåt 

• Framtagande av lokal patientsäkerhetsplan utifrån Socialstyrelsens nationella handlingsplan  
• Ökad korrekt dokumentation i patientjournal 
• Införa SKR:s analysverktyg för systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete  
• Införa ett strukturerat arbetssätt med kvalitetsregister (Senior Alert, Palliativregistret samt BPSD 

registret) och öka antalet registreringar och uppföljningar  
• Ökat antal egenkontroller i verksamheterna 
• Hantering av avvikelser, synpunkter och klagomål  med rapportering, utredning, åtgärder och 

uppföljning 
• Färdigställa Kvalitetsledningssystem med processer och rutiner 
• Öka andelen Teammöten för samverkan mellan verksamheter 
• Revidering av lokal demensplan utifrån nationellt gällande styrdokument   
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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 § 

Under 2021 har det inte funnits några riktade mål gällande hälso- och sjukvård från 
Kommunfullmäktige eller Socialnämnden. Socialförvaltningen har därför arbetat uteslutande med att 
utifrån projektet ” Individen i centrum” skapa mål och förutsättningar för att bedriva en patientsäker 
verksamhet  med fokus på att i alla steg i personens kontakter med verksamheterna sätta individens 
behov i fokus. 

Organisation och ansvar 

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

Socialnämnden 

Nämnden är ansvariga för att ett ledningssystem för kvalitet finns för verksamheten. Nämnden skall 
även fastställa verksamhetens övergripande mål för kvalitet och kontinuerligt följa upp och utvärdera 
dessa. Nämnden är högst ansvarig för patientsäkerhetsarbetet och säkerställer att chefer och 
medarbetare har den kompetens, ansvar och befogenheter som krävs för att bedriva ett systematiskt 
kvalitets- och patientsäkerhetsarbete.  

Förvaltningschef/ Socialchef 

Förvaltningschef har det övergripande ansvaret på förvaltningsnivå för att planera, leda, samordna 
och utveckla organisationen. 

Avdelningschef 

Socialförvaltningen har tre olika verksamhetsområden med var sin avdelningschef. Organisationen 
har förändrats under 2021 och är nu följande:  

• Avdelningen Myndighet (ansvarar för handläggning av ekonomiskt bistånd, individ och familj 
samt biståndshandläggning för äldreomsorg och LSS)   

• Avdelningen Barn, unga, vuxna (omsorg om personer med funktionsvariationer enligt Sol och 
LSS, stöd till barn, unga, vuxna, vuxenutbildning) 

• Avdelningen Äldreomsorg (omsorg om äldre och personer med demens, stöd till anhöriga, 
hälso- och sjukvård samt bemanningsenhet för hela socialförvaltningen) 

Verksamhetschef enligt HSL  
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Där det bedrivs hälso- och sjukvårdsverksamhet ska det enligt hälso- och sjukvårdslagen  finnas 
en verksamhetschef för hälso- och sjukvård som ska säkerställa att patientens behov av trygghet, 
kontinuitet, samordning och säkerhet i vården tillgodoses. Verksamhetschefen har det 
övergripande ansvaret för att vård och omsorg bedrivs utifrån lagar, föreskrifter, riktlinjer och för 
verksamheten fastställda rutiner. I ansvaret ingår att se till att resursanvändning och bemanning 
är optimal för att uppnå god och säker vård samt att bedriva ett systematiskt 
patientsäkerhetsarbete. Verksamhetschefen ska med stöd av ledningssystemet planera, leda, 
kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten.  

I Flens kommun har verksamhetschefen valt att lämna över vissa av ledningsuppgifterna till 
utvalda personer från hälso- och sjukvårdsverksamheten (2 sjuksköterskor på SÄBO, 2 
sjuksköterskor i hemsjukvård, 2 sjuksköterskor från funktionsnedsättningsområdet samt 1 
arbetsterapeut och 1 fysioterapeut från rehab-enheten), vilka benämns kvalitetsombud HSL. De 
ledningsuppgifter som är överlämnade är: 

Se till, tillsammans med kommunens MAS, att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande 
författningar. 

 Uppdatera på uppdrag av och med stöd från kommunens MAS behövliga rutiner i enlighet med 
tillämpliga författningar från Socialstyrelsen. 

Säkerställa att rutinerna är kända bland personalen och bistå kommunens MAS i kontroll av att 
personalen följer rutinerna. 

Tillse att närstående omedelbart underrättas när en patient avlider eller en patients tillstånd 
allvarligt försämras. 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

Inom det verksamhetsområdet som kommunen bestämmer ska det finnas en medicinskt 
ansvarig sjuksköterska (MAS).  

MAS i den kommunala vården ansvarar för att patienten får en säker och ändamålsenlig hälso- 
och sjukvård av god kvalitet. Det är också MAS som ansvarar för att patienten får den hälso- och 
sjukvård som en läkare förordnat om och att det finns rutiner för att kontakta läkare eller annan 
hälso- och sjukvårdspersonal när en patients tillstånd fordrar det. MAS skall även säkerställa att 
det finns rutiner för rapportering enligt 6 kap. 4 § patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL.  

I Flens kommun har MAS även medicinskt ansvar för rehabilitering (MAR) 

MAS ansvarar för att journaler förs i den omfattning som föreskrivs i Patientdatalagen (2008:355, 
PDL). 

MAS säkerställer också att beslut om att delegera ansvaret för vårduppgifter är förenliga med 
patientsäkerheten samt att det finns ändamålsenliga och väl fungerande rutiner för 
läkemedelshantering.  

Vårdgivaren utreder händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en 
vårdskada. MAS har delegation från nämnden att göra en anmälan enligt lex Maria till 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om händelser som har medfört eller hade kunnat 
medföra en allvarlig vårdskada. 

I Flens kommun ingår MAS i ledningsgruppen för socialförvaltningen. 

Enhetschef 
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Enhetschefen ska enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SOSFS 2011:9) vara ansvarig för att det finns 
tydliga rutiner och policy som är ändamålsinriktade, ansvara för att strategisk 
kompetensutveckling sker för att förbättra patientsäkerhet samt att boende och närstående görs 
delaktiga i analys och förbättring. Enhetschef svarar för att det finns mätbara HSL- mål och att 
dessa följs upp och rapporteras till Verksamhetschef. 

Hälso- och sjukvårdspersonal  

Består av sjuksköterskor, fysioterapeuter samt arbetsterapeuter. Hälso- och sjukvårdspersonal 
har ett ansvar att arbeta utifrån Socialstyrelsens kompetensbeskrivning och ett yrkesansvar 
utifrån patientsäkerhetslagen. Hälso- och sjukvårdspersonal ska bidra till att hög patientsäkerhet 
upprätthålls, följa beslutade processer samt rapportera eventuella risker och avvikelser. Hälso- 
och sjukvårdspersonal ansvarar för risk- och preventionsbedömningar för varje vårdtagare. Den 
legitimerade personalen fungerar som arbetsledare utifrån sin profession i verksamheten. 

Omvårdnadspersonal  

Ansvarar för personligt delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter, för att följa rutiner och givna 
ordinationer. De ansvarar för patientsäkerhetsarbetet genom att utveckla och säkra kvaliteten i 
det dagliga arbetet, genom att hålla sig informerade om gällande riktlinjer och rutiner samt 
rapportera eventuella risker och avvikelser.   

Läkarkontakt  

Ansvaret att tillhandahålla läkare ligger på Region Sörmland, kommunen får inte själva anställa 
läkare. Tillgången till läkare regleras med ett läkarmedverkansavtal mellan Region Sörmland och 
Flens kommun. Ansvarig läkare i primärvård har gentemot vårdtagaren ett övergripande ansvar 
för vård- och behandling. Både på SÄBO och inom hemsjukvård gör läkaren hembesök 
tillsammans med omvårdnadsansvarig sjuksköterska.  I dagsläget så samarbetar verksamheterna 
med samtliga Vårdcentraler i Flens kommun; Vc Malmköping, Vc Flen samt Vc Centrum. 

Stödfunktioner för organisatoriskt ansvar  

Vårdhygien Södermanland har en rådgivande funktion och tillhandahåller vårdhygienisk 
kompetens. Vårdhygien kontaktas då det uppkommer vårdhygieniska frågor i verksamheten som 
gör att extra stöd behövs. När det handlar om smittskyddsåtgärder som åligger hälso- och 
sjukvården enligt smittskyddslagen vänder sig verksamheten till kommunens och regionens 
hygiensjuksköterskor. Vid behov kan även andra stödfunktioner nyttjas såsom Chefsläkare, 
STRAMA (Samverkan mot antibiotikaresistens), Patientsäkerhet- och kvalitetsenhet samt 
Patientnämnd. 

  



 
 

9 

Samverkan för att förebygga vårdskador 

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

Samverkan med Region Sörmland 

• Regionen och kommunerna i Sörmland  samverkar genom den gemensamma nämnden 
för samverkan inom socialtjänst och vård (NSV). Regionen och kommunerna har genom 
denna nämnd arbetat fram både en struktur för samverkan liksom ett antal stödjande och 
styrande dokument i samma syfte. Länsstyrgruppen är en  central del i detta arbete och 
består av representanter från de nio kommunerna, regionen och FoU i Sörmland. 
Styrgruppen ska skapa förutsättningar för att invånarna i Sörmland får en jämlik vård. 
Förvaltningschefen för socialförvaltningen ingår i länsstyrgruppen. Under 2021 har en 
gemensam riktlinje för läkemedelshantering tagits fram mellan länets kommuner och 
regionen, likaså har en gemensam palliativ rutin tagits fram för att stödja den palliativa 
processen. 

• Under året har ett nytt samverkansforum inrättats mellan MAS/MAR, primärvården i 
norra länsdelen och Hälsoval. Samverkansträffar sker en ggr per termin. Syftet med 
forumet är dialog i gemensamma frågeställningar som rör närvårdsamverkan.  

• Länets MAS/MAR nätverk samverkar regelbundet genom fysiska alternativt digitala 
möten. Syftet är att ge stöd och att driva gemensamma frågor exempelvis 
läkemedelsgranskning och gemensamma riktlinjer/rutiner.  

• För utskrivningsprocessen från slutenvård till kommunal vård finns en samverkansriktlinje 
mellan huvudmännen för att stödja i processen. I utskrivningsprocessen används Prator 
som är ett digitalt system för överrapportering mellan slutenvård och kommuner för 
hälso- och sjukvårdspersonal samt biståndshandläggare. För uppföljning gällande 
utskrivningsprocessen har hälso- och sjukvårdspersonal och biståndshandläggare i Flens 
kommun har regelbundna samverkansmöten. På dessa möten deltar vårdplaneringsteam 
och sjukhuskoordinatorer på de tre sjukhusen i Regionen (Kullbergska, Mälarsjukhuset 
samt Nyköpings lasarett) och samordningssjuksköterskor på samtliga vårdcentraler i 
kommunen. Mötets syfte är att säkerställa att patientens övergång mellan slutenvård och 
öppenvård blir så säker som möjligt och att de rutiner som finns framtagna följs. På mötet 
kan även eventuella problem som förekommit diskuteras och lösningar tas fram.  

• Flens kommun har tillsammans med övriga kommuner i Sörmland ett ramavtal med 
Regionens Vårdhygien gällande stöd i vårdhygieniska frågor. Under 2021 har utbildningar i 
bla basala hygienrutiner hållits av vårdhygien för chefer och personal i kommunens 
verksamheter. MAS/MAR har under året haft regelbunden samverkan och avstämning 
med smittskyddsläkaren gällande frågor som rör Covid -19.  

• Flens kommun har ett avtal med Svensk Dos AB för kvalitetsgranskning av 
läkemedelshantering (gäller: särskilt boende, hemsjukvård, bostäder med särskild service 
och boendestöd)   

• Flens kommun har avtal med Tandvårdsenheten Region Sörmland gällande 
munhälsobedömning av tandhygienist samt utbildning i munvård för personal.   

• Uppföljning läkarmedverkansavtal - I Flens kommun görs uppföljning av 
läkarmedverkansavtalet 2 gånger/år med enhetschef för legitimerad personal, MAS, 
ansvariga sjuksköterskor på respektive enhet och verksamhetschef och läkare från 
ansvarig vårdcentral.  

 

 

 



 
 

10 

Informationssäkerhet 

HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1 § 

Kommunen har en övergripande informationssäkerhetspolicy. Alla uppgifter som rör patientens 
personliga förhållanden, till exempel hälsotillstånd, sjukdom, behandling eller andra privata 
förhållanden, skyddas av sekretess. Det gäller allt personal ser, hör eller på annat sätt får reda på 
i arbetet som kan betraktas som privata uppgifter (till exempel förmågor, egenheter, åsikter 
mm). Som regel får detta bara lämnas ut till andra än de som vårdar patienten om hen själv har 
lämnat sitt medgivande. Därför inhämtas alltid samtycke om huruvida uppgifter om hur han eller 
hon mår får lämnas ut till närstående eller andra vårdgivare. 

Genomförd uppföljning av informationssäkerhet  

Som vårdgivare ska Flens kommun utföra slumpmässiga kontinuerliga loggkontroller för att på så 
sätt upptäcka eventuella avvikelser kring patient- eller personuppgifter.  Loggkontroller görs för 
att kunna kontrollera om någon som inte är behörig har kommit åt patientuppgifter, samt att 
hindra personal från att läsa uppgifter på patienter som de inte har vårdrelation till. 

Loggkontroller i verksamhetssystemet Combine genomförs regelbundet i samtliga verksamheter 
som använder systemet.  

Loggkontroll har inte genomförts i Nationell patientöversikt [NPÖ] eller i Prator. Detta är något 
som behöver tas fram rutiner för under 2022. 

Strålskydd 

SSMFS 2018:5 3 kap. 13 § 

Verksamheter som bedrivs har ingen förekomst av sådan medicinsk exponering som ska 
redovisas utifrån Strålskyddsmyndighets krav.   

En god säkerhetskultur  

En grundläggande förutsättning för en säker vård är en god 
säkerhetskultur. Organisationen ger då förutsättningar för en kultur som 
främjar säkerhet.  

Övergripande nivå 

Socialnämnden i Flens kommun har det övergripande ansvaret för att den hälso- och sjukvård 
som erbjuds inom ansvarsområdet uppfyller hälso- och sjukvårdslagens krav på god vård. 
Socialförvaltningens ambition är att ha ett klimat som främjar säkerhet och kännetecknas av ett 
engagemang för den enskilde patienten hos all personal. Engagemanget kommer bland annat till 
uttryck genom att patientsäkerhetsrisker identifieras och påtalas, att avvikelser rapporteras och  
därefter utreds och effektiva åtgärder vidtas och följs upp. 

Förvaltningen saknar idag ett systematiskt och övergripande arbete inom säkerhetskultur och 
patientsäkerhet, där resultat av kvalitet och förbättringsområden är mätbara. Ett arbete kommer 
att starta upp under kommande år inom området och som ett stöd i det arbetet kommer 
Sveriges kommuner och regioners [SKR] och Patientsäkerhetsnätverkets verktyg för stärkt 
patientsäkerhetsarbete i kommuner att användas. Även SKR:s dialogverktyg 
säkerhetskulturtrappan kan vara ett användbart redskap för att ta fram ett bra utgångsläge för 
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det fortsatta arbetet. Uppdrag har lämnats till Ledningsgrupp för hälso- och sjukvård att ta fram 
riktlinjer för hur förvaltningen skall arbeta med en handlingsplan för patientsäkerhet. 

Verksamhetsnivå  

Då det i dagsläget saknas ett arbete på en övergripande organisatorisk nivå gällande 
säkerhetskultur och patientsäkerhet, genomsyrar det även på verksamhetsnivå. Tidigare år så har 
det framkommit att det troligen finns en kraftig underrapportering av avvikelser i 
verksamheterna. Under 2021 har arbete pågått med att få medarbetare att rapportera händelser 
som sker i verksamheterna. Tydligare rutiner har tagits fram till verksamheterna, dels rutiner för 
hur rapportering ska ske, dels rutiner och checklistor för utredning av inträffade händelser. Dessa 
rutiner utgår från ett systemperspektiv med en strävan bort från syndabockstänkandet och 
istället mot öppenhet och transparens. Information om inträffade händelser uppmuntras vilket 
under året har lett till en ökning av antalet rapporterade avvikelser och utredning och 
uppföljning av negativa händelser.  

Ett analysteam bestående av deltagare från kvalitetsombud för HSL har startats för utredning av 
allvarligare avvikelser inom hälso- och sjukvård. Analysteamet har under året varit involverade i 3 
utredningar av allvarligare händelser. Arbetet har dock påverkats under året av personalbrist 
bland legitimerad personal som dels orsakats av den pågående pandemin och dels på grund av 
svårigheterna att rekrytera ny legitimerad personal och har därför inte kommit så långt som 
planerats. 

Arbete med att ta fram patientsäkerhetsrisker i verksamheterna har även det påbörjats under 
2021 men det återstår ännu en del. Utbildning för personal gällande detta planeras i samband 
med arbetet att ta fram förvaltningens handlingsplan för patientsäkerhet. 

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.  

Övergripande nivå  

Flens kommun har under 2021 tecknat avtal med SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) om att 
ingå i ”Yrkesresan - en satsning på kompetensutveckling”. Yrkesresan är ett koncept för 
introduktion och kompetensutveckling i socialtjänsten via SKR. Projektet pågår mellan 2021–
2027 och totalt ska fem yrkesresor produceras för olika verksamhetsområden inom 
socialtjänsten. 

Förvaltningen har under 2021 haft ett pågående utvecklingsarbete, ”Individen i Centrum”, för att 
skapa en förutsättning för att ge personcentrerad vård och omsorg inom samtliga verksamheter.  

Alla mål  inom utvecklingsarbetet syftar till en Socialförvaltning med individen i centrum. 

• Förbättra processen och flödet i hela kedjan från ansökan och beslut till genomförande 
och uppföljning. 

• Identifiera och åtgärda eventuella blockeringar i flödet. 
• Få möjlighet till ökad och förfinad samverkan mellan olika delar i förvaltningen. 
• Skapa förutsättningar för en tillitsfull och lärande organisation. 
• Identifiera handlingsutrymmet inom ramen för respektive verksamhet. 
• Ekonomiskt hållbart arbetssätt. 



 
 

12 

Ett arbeta har även pågått sedan början av hösten 2021 med att säkerställa att det finns rätt 
kompetens på plats under sommaren 2022. Arbetet beräknas pågå fram till sommaren 2022. 

Verksamhetsnivå   

Under 2021 har fortsatt fokus legat på kompetensutveckling inom basal hygien och nyttjande av 
skyddsutrustning inom verksamheterna relaterat till pågående pandemi, bland annat via 
webbutbildningar från Socialstyrelsen.  

Hälso- och sjukvården har uppdaterat sitt material för läkemedelsutbildning utifrån den nya 
rutinen för läkemedelshantering i Sörmland. Materialet används vid läkemedelsutbildningar inför 
eventuell delegering av läkemedelshantering där också ett kunskapsprov genomförs.  

Rutin inför delegering behöver uppdateras för att höja kvalitet och patientsäkerhet, i rutin 
behöver det även ingå hur uppföljning av delegering går till, möjlig checklista.   

Samtlig legitimerad personal inom hälso- och sjukvården har genomgått utbildning i 
dokumentation enligt ICF (Internationell klassifikation av funktionstillstånd) och KVÅ 
(klassifikation av vårdåtgärder). Detta som ett led i att stärka kunskapen i hälso- och 
sjukvårdsdokumentation.  

Enhetschefer har genomfört en riktad hygienutbildning från Vårdhygien som ett led i att öka 
kompetensen om basala hygienrutiner. 

Hygienombud från verksamheterna har deltagit på Vårdhygienisk eftermiddag som anordans av 
Regionens Vårdhygien 

Patienten som medskapare  

PSL 2010:659 3 kap. 4 § 
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.  

Inom Socialförvaltningen ska vård och behandling så långt som möjligt utformas och genomföras 
i samverkan med den enskilde individen och om denne önskar även de anhöriga/närstående. 
Information om att det finns möjlighet att lämna synpunkter och klagomål på verksamheten ska 
delges alla vårdtagare och anhöriga/närstående.  

På Särskilt boende (SÄBO) är målet att hålla ankomstsamtal inom 3 veckor efter inflyttning. På 
dessa samtal inbjuds vårdtagare och i många fall även anhöriga att delta i att planera 
omvårdnaden. Brukarråd eller anhörigträffar hålls i vanliga fall regelbundet för att på så sätt 
kunna få ta del av brukares och anhörigas förslag och synpunkter som kan bidra till utvecklingen 
av verksamheten. Tyvärr  har dessa inte kunnat genomföras under året på grund av pågående 
pandemi. Dessa råd och träffar kommer att återupptas igen så snart restriktionerna tas bort. 

Inom hemsjukvården har under året ett arbete pågått kring att ta fram rutiner för vilken 
information som ska ges vid inskrivning och för hur patient och anhöriga ska bli mer delaktiga i 
vården. 

För att förebygga vårdskador informeras om kvalitetsarbetet i kvalitetsregistret Senior alert och 
hur vi tillsammans kan förebygga fall, undernäring, trycksår, ohälsa i munnen samt 
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vårdrelaterade infektioner. Inför registrering i BPSD-registret involveras vårdtagare och anhöriga 
i bedömningar och bemötandeplaner för att minska BPSD och behov av begränsningsåtgärder 

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.  

Egenkontroller 

Egenkontroll Omfattning Redovisning 
Basala hygienrutiner och 
klädregler 

1 ggr/år PPM mätning SKR - 
protokoll 

Svenska HALT (mätning av 
vårdrelaterade infektionerI 

1 ggr/år Patientsäkerhetsberättelsen 

Hygienrond 2 ggr/år Protokoll från Vårdhygien 
Journalgranskning av hälso- 
och sjukvårdsjournal 

1 ggr/år Sammanställd rapport 

Rapport från 
kvalitetsregistret Senior 
Alert 

1 ggr/år Patientsäkerhetsberättelsen 

Rapport från 
kvalitetsregister 
Palliativregistret 

1 ggr/år Patientsäkerhetsberättelsen 

Rapport från BPSD registret 1 ggr/år Patientsäkerhetsberättelsen 
Avvikelser 8 ggr/år Redovisning till nämnd i 

Månadsrapport 
Nattfastemätningar 2 ggr/år Protokoll 
Patients klagomål och 
synpunkter 

8 ggr/år Redovisning till nämnd i 
Månadsrapport 

 

Basala hygienrutiner och klädregler 

Punktprevalensmätning (PPM) för basala hygienrutiner och klädregler (BHK) genomfördes 
under våren 2021. Totalt så deltog 9 av 30 enheter inom förvaltningen i mätningen. Att 
deltagandet var så lågt kan ha berott på den pågående Pandemin och resursbrister av 
personal relaterat till detta. 

I PPM mätningen ingår följande 8 steg: 

Hygienrutiner: 

• Handdesinfektion före utfört patientnära arbete 
• Handdesinfektion efter utfört patientnära arbete 
• Korrekt användning av handskar 
• Korrekt användning av plastförkläde 

Klädregler: 

• Korrekt arbetsdräkt 
• Händer/armar fria från ringar, klockor och armband 



 
 

14 

• Kortklippt eller uppsatt hår 
• Korrekt skötta naglar (kortklippta, ej nagellack) 

 2021 2019 
Svarsfrekvens totalt 58 44 
Andel (%) som är korrekt i samtliga 8 steg 58,6 % 34,1 % 
Andel (%) som är korrekt i samtliga 4 hygiensteg 69 % 34,1 % 
Andel (%) som är korrekt i samtliga 4 klädregler 79,3 % 95,5 % 

Andel med korrekthet i de olika stegen 

Handdesinfektion före utfört patientnära arbete 82,8 % 56,8 % 
Handdesinfektion efter utfört patientnära arbete 98 % 86,4 % 
Korrekt användning av handskar 100 % 100 % 
Korrekt användning av plastförkläden 87,9 % 70,5 % 
Korrekt arbetsdräkt 86,2 % 97 % 
Händer armar fria från ringar, klockor och armband 96,6 % 100 % 
Kortklippt eller uppsatt hår 98 % 97 % 
Korrekt skötta naglar 94,8 % 100 % 

Analys 

PPM mätningarna utfördes inte alls under 2020 pga. den pågående Pandemin därför är de senaste 
mätningarna från 2019. Stora utbildningsinsatser inom basala hygienrutiner och klädregler 
genomfördes under 2020. Glädjande visar mätningarna att följsamheten till BHK har ökat inom de 
flesta av områdena. Dock är det ännu en bit kvar innan fullständig följsamhet råder. Gällande 
följsamhet till klädregler så ses en minskning från 2019, oklart vad detta beror på men bör ses 
över av verksamheterna. Fortsatt utbildning och arbete på enheterna kring basala hygienrutiner 
och klädregler behöver därför fortsätta under 2022. 

Svenska HALT 

Under 2021 kunde tyvärr ingen mätning av vårdrelaterade infektioner genomföras på grund av 
stor personalbrist bland legitimerade sjuksköterskor. Ny mätning planeras till 2022. 

Hygienrond 

Under 2021 genomfördes endast en hygienrond i verksamheterna. Detta på grund av en hög 
arbetsbelastning på Region Sörmlands Vårdhygien i arbetet med Pandemin. 

Protokoll samt handlingsplan från granskningen finns. Hygien och rutiner på enheten bedömdes 
överlag vara goda. Brister som uppmärksammats var bla att material förvarats på golv i förråd, att 
skyddsförkläden saknats i vägghängda hållare samt att man ska se över rutin för skötsel och 
hantering av spoldesinfektor. Enhetschef ansvarar att vidta de föreslagna åtgärderna samt för 
uppföljningen av dessa. 

Journalgranskning 

Journalgranskning för hälso- och sjukvårdsdokumentation genomfördes under sommaren 2021. 
Vid granskningen framkom vissa brister i dokumentationen, främst gällande att dokumentation 
inte sker enligt ICF (internationell klassifikation av funktionstillstånd) samt KVÅ (klassifikation av 
vårdåtgärder) som är det rekommenderade sättet att dokumentera enligt Socialstyrelsen.  

De vanligaste bristerna är avsaknad av bedömningar i dokumentationen, ofta finns enbart 
dokumenterat vilka vårdåtgärder som har utförts. 



 
 

15 

Dokumentationen brister även gällande planerad och utförd uppföljning på insatta vårdåtgärder. 

Arbetet med kunskap om dokumentation kommer att vara prioriterat under 2022. 

Rapport från kvalitetsregistret Senior Alert 

Kvalitetsregistret Senior Alert används för att stödja vårdprevention och förebygga för äldre som 
riskerar att falla, få trycksår, minska i vikt, utveckla ohälsa i munnen och/eller har problem med 
blåsdysfunktion. 

Riskbedömningar under 2021 

 Antal 
riskbedömda 
personer 

Bedömningar som 
visat risker 

Personer som fått en 
åtgärd insatt vid risk 

Åtgärder 
som utförts  

2021 152 89 % 97 % 56 % 

2020 157 85 % 99 % 79 % 

Risker 

 Andel 
med 
risk för 
trycksår 

Andel med risk 
för BMI <22 

Andel med risk för fall Andel med 
risk för 
munhälsa 
grad 2 

2021 29 % 49 % 75 % Ej bedömt 

2020 24 % 50% 74 % Ej bedömt 

Utfall 

 Antal 
med 
tryckså
r 

Antal med BMI 
<22 

Antal fall Antal med 
munhälsa 
grad 2 

2021 15 st 46 st 536 st (73 personer) Ej utfört 

2020 16 st 55 st 274 st (74 personer) Ej utfört 

Analys 

Under 2021 har riskbedömningar utförts på särskilt boende (SÄBO) för äldre men inte alls inom 
LSS-boenden, hemtjänst eller hemsjukvård. På SÄBO har riskbedömningar, åtgärdsplaner samt 
insatta åtgärder gjorts för undernäring, trycksår och fall men inte för munhälsobedömningar. 
Riskbedömningar har erbjudits till alla patienter på SÄBO 2 gånger/år. 
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Under 2021 har andelen patienter med risk ökat något medan andel personer som fått en insatt 
åtgärd har minskat en del. Även andelen åtgärder som har utförts har minskat under 2021. 
Anmärkningsvärt är att antalet patienter som fallit har ökat kraftigt, från 274 st 2020 till 536 st 
2021. Orsaken till detta är oklar men kan bero på en ökad rapportering av fallavvikelser. 

Orsaken till den minskade rapporteringen och den minskade andelen utförda åtgärder är inte 
uppenbar men en orsak kan vara den brist på legitimerade sjuksköterskor som har funnits under 
året på SÄBO. Oavsett anledning så utgör detta en fara för patientsäkerheten och ökar risken för 
att det kan uppstå vårdskador i verksamheterna. För att öka patientsäkerheten och arbeta 
förebyggande med riskbedömningar och åtgärder bör därför antalet sjuksköterskor i 
verksamheten utökas och ett teamarbete kring riskbedömningar bör tas i beaktande. De 
verksamheter som redan idag gör riskbedömningar inom undernäring, trycksår och fall bör även 
utöka till att göra bedömningar inom munhälsa då detta är ett stort riskområde för äldre 
människor. 

Under 2021 har arbetet med teamsamverkan inom hemsjukvården påbörjats men har ännu inte 
lett till att riskbedömningar har registrerats i Senior Alert. Detta beror till största delen på att 
arbetet med Pandemin har varit påtaglig inom hemsjukvården med många smittspårningar samt 
en stor brist på legitimerade sjuksköterskor. Sjuksköterskebristen har dock åtgärdats under året 
och under 2022 så kommer arbetet med riskbedömningar att påbörjas även inom hemsjukvården. 
I det vårdpreventiva arbetet är Teamarbete viktigt och bör tas i beaktande när man inför arbetet 
med Senior Alert i verksamheterna. 

Inom funktionsnedsättningsområdet har tidigare inga riskbedömningar i Senior Alert genomförts. 
Då antalet äldre inom detta område ökar så bör även denna verksamhet påbörja arbetet med att 
utföra riskbedömningar på personer som är över 65 år i framtiden. 

Rapport från kvalitetsregister Palliativregistret 

Svenska palliativregistret används i syfte att förbättra vården i livets slut för patienter och deras 
närstående. Vårdpersonal besvarar en enkät som handlar om hur vården varit sista veckan i livet.  
Spindeldiagram nedan visar Flens kommuns resultat för förväntade dödsfall (grönt) i förhållande 
till Socialstyrelsens målvärden (rött) för fastställda kvalitetsindikatorer. En sammanställning över 
samtliga kvalitetsindikatorer finns i bilaga 1. 

Det är färre personer registrerade i Palliativregistret under 2021 än under 2020 (33 st respektive 
49 st). Då det enbart ska vara sjuksköterskor som sköter registreringen i registret är anledningen 
troligen densamma som för Senior Alert, dvs bristen som har funnits på legitimerade 
sjuksköterskor i verksamheten. När arbetsuppgifter ska prioriteras så går alltid den direkta vården 
och omsorgen före registrering. Dock är det oroande med en minskad registrering då resultatet i 
Palliativregistret visar på vilken kvalitet vi har för våra patienter som befinner sig i livets slut. För 
att öka möjligheten att registrera och därigenom kunna följa hur det Palliativa arbetet fungerar 
bör antalet legitimerade sjuksköteskor i verksamheten ökas.  
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Analys 

För de patienter som har registrerats kan ändå konstateras att den palliativa vård som ges i Flens 
kommun är av god kvalitet. För indikatorerna ”Närvaro i dödsögonblicket” samt ”Utan trycksår 
(kategori 2-4) ligger vi över Socialstyrelsens målvärden. Dock finns det vissa områden som 
behöver stärkas inom den Palliativa vården och det är framförallt smärtskattning, dvs att utifrån 
ett validerat instrument bedöma patientens smärta under sista dagarna. Att använda ett validerat 
smärtskattningsinstrument ökar sannorlikheten att alla sjuksköterskor bedömer smärta på ett 
likartat sätt och förutsättningarna för att ge en god palliativ omvårdnad ökar. Inom detta område 
ligger vi idag med 33,3 % långt under Socialstyrelsens mål på 100 %. Vissa av indikatorerna tyder 
på att det även finns en viss brist på den vård som ges av läkare. Enligt statistiken så har endast ca 
75 % av patienterna fått vid behovs ordinationer på smärtstillande och ångestdämpande 
injektioner. Där är målvärdet enligt Socialstyrelsen ≥ 98 %. Även om inte ett symtom förekommer 
så ska patienten ha ordinationer på dessa läkemedel för att snabbt kunna ges om symtom 
uppstår. Även andelen brytpunktssamtal är relativt lågt. Detta kan dock bero på att man i nästan 
50 % av fallen bedömt att patienten saknar förmåga att delta (på grund av kognitiva svårigheter). 
Brytpunktssamtal kan då hållas med närstående vilket framgår av statisktiken att det är utfört 
istället. Socialstyrelsens målvärde för brytpunktssamtal är ≥ 98 %. 

Om man gör en jämförelse med de senaste åren (nedanstående tabell) så visar  2021 års resultat 
att smärtskattningarna har minskat sedan tidigare år medan mänsklig närvaro i dödsögonblicket 
har ökat betydligt. I jämförelsen ses också att andelen brytpunktssamtal har ökat från tidigare år 
även om det fortfarande är en låg andel som genomförs. Även andelen som fått en 
munhälsobedömning under sista veckan har ökat men ligger fortfarande långt under målet på 90 
%. Dessa indikatorer är därför ett arbete som behöver prioriteras under kommande år. 

När det gäller andel personer som avlider utan trycksår så har detta återigen stigit efter år 2020 
och är nu uppe i Socialstyrelsens mål på 90% även om det ännu inte är uppe i samma nivå som 
varit tidigare.  
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54 35,2 % 
97,80% 43,50 % 71,70% 87 % 

År 
2019 

38 26,3 % 
100% 51,40% 48,60% 89,20% 

År 
2020 

49 22,5 % 
85 % 37,5 % 25 % 85 % 

År 
2021 33 36,4 % 90,9 % 33,3 % 54,5 % 97 % 

 

Rapport från BPSD registret 

BPSD-registret är ett nationellt kvalitetsregister för med syfte och mål att genom 
multiprofessionella vårdåtgärder minska beteendemässiga och psykiska symtom vid 
demenssjukdom (BPSD). I Flens kommun har BPSD- registret används sedan 2012 och det har 
funnits en Certifierad utbildare i kommunen sedan dess. Under åren har samtliga verksamheter 
som arbetar med personer med demenssjukdom utbildats och ska använda sig av registret. Under 
de senaste 2 året har dock användningen minska kraftigt, främst beroende på att 
personalomsättningen har lett till att det saknas administratörer för registret på många enheter. 
Då det i dagsläget inte heller finns någon Certifierad utbildare så har det inte kunnat utbildats 
några nya administratörer på de ställen som saknar detta. Sammantaget  gör detta att färre 
registreringar och symtomskattningar är utförda varför det finns skäl att utgå ifrån att 
demensvården idag är mindre personcentrerad än tidigare. För att återfå en mer personcentrerad 
och säker demensvård är det viktigt att planera för att återuppta arbetet med BPSD-registret och 
utbilda ny personal till administratörer. 

Arbetet med BPSD registret bör även tas med som en del vid en revidering av den lokala 
handlingsplanen vid demenssjukdom. 
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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.  

Den som upptäcker en avvikande händelse ska skyndsamt göra de nödvändiga åtgärder som 
behövs för att förhindra att någon drabbas av en vårdskada. Om en vårdskada redan uppstått ska 
åtgärder genomföras så att vårdskadan får en så liten negativ effekt som möjligt för den 
drabbade. Rapporteringen av avvikelser har ökat under 2021 vilket i detta fall får ses som positivt 
att de uppmärksammas och kan utredas och förebyggas i verksamheterna. 

Dock finns fortfarande stora förbättringsområden i verksamheterna när det gäller utredning och 
uppföljning av inrapporterade avvikelser. Det har under senaste året uppmärksammats att 
utredningar på avvikelser som lagts in i verksamhetssystemet inte har dokumenterats och inte 
heller avslutats i verksamhetssystemet.  För de rapporter som skrivits på papper finns ingen 
dokumenterad utredning alls. Det som framkommer som förbättringsområden gällande hantering 
av avvikelser på verksamhetsnivå är att: 

 - Avvikelsen saknar ofta risk och händelseanalys  

- Avvikelsen saknar ofta åtgärder  

- Avvikelsen saknar ofta uppföljning   

I dagsläget så återkopplas inte resultaten av utredningarna till verksamheten på ett 
tillfredsställande sätt. Ofta så lyfts avvikelsen på APT i verksamheterna men det framkommer inga 
tydliga åtgärder och ingen handlingsplan för hur verksamheten ska förbättras för att händelseen 
inte ska inträffa igen. 

 Ett arbete har påbörjats under 2021 med att skapa rutiner och checklistor för hur utredning av 
rapporter enligt PSL ska gå till men det behöver även genomföras utbildningar för enhetschefer 
och legitimerad personal hur dessa utredningar ska utföras. Det behöver även tydliggöras hur 
utredningarna sedan ska återkopplas till verksamheterna för att åtgärderna ska få effekt och 
minska risken för att nya avvikelser ska ske. Utbildningen bör lämpligen ske vid införandet av det 
nya verksamhetssystemet för rapportering av avvikelser. 

Under 2021 har ett analysteam startats för att utreda avvikelser av mer allvarlig karaktär. 
Analysteamet bestå i dagsläget av Kvalitetsombud för HSL men är i framtiden tänkt att utökas 
med fler personalkategorier för att få en mer fullständig möjlighet att analysera inträffade 
händelser. Deltagare i analysteamet har under 2021 medverkat vid 1 utredning, där vårdskadan 
bedömdes som allvarlig och anmäldes enligt lex Maria till IVO.   

Analysverktyget Nitha har börjat att användas vid utredningar för att på ett lättare sätt kunna 
göra händelseanalyser och därigenom tydligare kunna få fram bakomliggande orsaker till 
händelsen som har inträffat och för att på ett strukturerat sätt rikta åtgärderna mot de 
bakomliggande orsakerna. 

Arbetet med att ytterligare utveckla analysteamet kommer att fortgå under 2022. 
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Arbetet att återkoppla utredda händelser och åtgärder till övrig verksamhet för att få ett ökat 
lärande har påbörjats men kommer att behöva utvecklas under 2022. 

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.  

För att kunna säkerställa att vården fortsätter vara av en hög kvalitet och att patientsäkerheten 
kan hållas är det av vikt att kunna dokumentera sitt arbete och sina resultat. I förvaltningen 
används idag flera olika kvalitetsregister för dokumentation av bl.a. riskförebyggande arbete 
(Senior Alert), att minska beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD), 
Palliativ vård (Palliativregistret) samt för att kontrollera att basala hygien- och klädregler följs 
(PPM-mätning BHK). Det finns även mätningar som förvaltningen inte deltar i idag men som skulle 
vara relevant för verksamheten, bla trycksårsmätningar, vårdrelaterade infektioner etc. Dessa 
områden är något som i framtiden skulle behöva ses över för att kunna säkerställa kvaliteten även 
inom dessa områden. 

Under de senaste åren har dokumentation i dessa kvalitetsregister minskat, troligen på grund av 
arbetet med Pandemin, vilket innebär att även det förebyggande arbetet i verksamheterna har 
fått stå tillbaka. För att i framtiden kunna säkerställa att det förebyggande arbetet kan prioriteras 
är det därför viktigt att personalen får resurser och tid till att kunna återuppta dessa arbetssätt så 
snart som möjligt. Det är även viktigt att det finns ett gott och tydligt ledarskap och en efterfrågan 
i organisationen för dessa resultat för att kunna driva det systematiska arbetet framåt. 

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.  

Arbetet att identifiera risker i verksamheten har påbörjats under 2021 då detta varit en del av 
arbetet i kvalitetsgruppen för HSL. Dock behöver detta utvecklas under 2022 och ett led i detta är 
att ta fram ett arbetssätt som kan användas i samtliga verksamheter för att identifiera risker i 
verksamheten och skapa förutsättningar för att kunna arbeta förebyggande med dessa. 

De risker som särskilt har identifierats under året är; 

- Brister i dokumentation i hälso- och sjukvårdsjournalen. Under journalgranskning och vid 
flera av de utredningar som gjorts har brister i dokumentationen upptäckts. Arbete har 
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pågått under hela 2021 med att stärka kunskapen hos legitimerad hälso- och 
sjukvårdspersonal om dokumentation enligt ICF och KVÅ samt hälsoprocesser. 

- Brister i kunskap hos omvårdnadspersonal. Brister i kunskap hos omvårdnadspersonal har 
setts i allt större utsträckning under året, främst kopplat till att det är en stor brist på 
utbildade vikarier och personer helt utan vårdutbildning tas in i verksamheterna. För att 
skapa bättre förutsättningar för denna personal att har det under 2021 påbörjats ett arbete 
med att utveckla en introduktionsutbildning för vikarier. Det har även påbörjats planering 
för att dela upp arbetet, främst inom hemtjänst, i en omvårdnadsdel och en service del 

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 

Som beskrivits i tidigare patientsäkerhetsberättelser så har rapporteringen av avvikelser varit låg 
under de senaste åren sedan införandet av verksamhetssystemet Combine (se nedanstående 
tabell). Under 2020 och 2021 har därför ett arbete pågått med att stärka personal i att rapportera 
in avvikelser. Nya rutiner och checklistor har tagits fram där det finns ”reservrutin” att skriva 
avvikelser på papper om inte är möjligt att rapportera i verksamhetssystemet. Detta har 
sammantaget lett till ett ökat antal rapporterade avvikelser vilket i det här sammanhangen får 
betraktas som positivt att dessa uppmärksammas och kan utredas för att i förlängningen skapa en 
bättre patientsäkerhet i verksamheterna. Det har under 2021 pågått ett arbete för att hitta ett 
alternativt verksamhetssystem för rapportering av avvikelser vilket troligen kommer att bli klart 
under 2022. 

 

Typ av rapport 2021 2020 2019 2018 2017 

Ordinerad hälso- och sjukvårdsinsats 7 5 8 34 72 

Läkemedel 229 131 110 373 278 

Brister i arbetsrutiner, organisation eller 
samarbete 

17 - - - - 

Fall (att en patient har ramlat) 280 - - -  

Inkomna synpunkter (som 
utretts/besvarats av MAS) 

2 - - - - 
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Inkommande avvikelser från annan 
vårdgivare 

16 3 5 3 3 

Inkommande synpunkter via 
IVO/Patientnämnd 

2 0 0 0 2 

Lex Maria 1 0 0 0 2 

 

Analys av inkomna avvikelser 

Som synes så har rapporteringen av avvikelser ökat under året vilket i det här fallet är bra då det 
tidigare år funnits en misstänkt underrapportering. Det arbete som behöver göras framöver är att 
börja arbeta med avvikelserna på ett mer strukturerat sätt för att få en ökad kunskap i 
verksamheterna och på så sätt minska risken för att händelser inträffar igen.  

Gällande avvikelser inom läkemedel så är det främst uteblivien dos som har rapporterats. Även 
att man missat att skriva i på signeringslistan när man gett läkemedel vilket är en risk i sig då 
patienten därigenom kan få dubbel dos av läkemedel.  Det har även varit ett par lite allvarligare 
avvikelser där man utfört hanteringen av läkemedel på ett felaktigt sätt. 

Tidigare år så har ingen statistik för fall (att en patient har ramlat) eller för brister i arbetsrutiner, 
organisation eller samarbete funnits men dessa områden kommer att tas med framöver. När det 
gäller fall är det ett stort antal avvikelser (280 st) och i dagsläget är det svårt att avgöra om dessa 
har ökat eller minskat under senaste åren. Dock pekar det höga antalet fallavvikelser på att det 
behöver göras ett stort arbete i verksamheterna framöver inom fallprevention, lämpligen utifrån 
riskbedömningar i Senior Alert och utifrån den nya länsgemensamma handlingsplanen för 
fallprevention som togs fram under 2020. 

Under året har en allvarlig händelse utretts som resulterade i en anmälan enligt lex Maria till 
Inspektionen för vård- och omsorg (IVO). Utredningen och analysen visade på brister i 
dokumentation, bedömning, uppföljning och överrapportering varigenom patienten orsakats ett 
onödigt lidande och en allvarlig vårdskada. De åtgärder som sattes in och genomfördes var att nya 
rutiner för dokumentation och överrapportering har tagits fram samt att samtal har genomförts 
med berörd personalgrupp för att säkerställa att händelsen inte inträffar igen. 

Externa avvikelser 

Antalet inkommande avvikelser från annan vårdgivare (främst Region Sörmland) har ökat under 
2021, orsaken till detta är oklar. Dock har inga allvarligare avvikelser rapporterats. Samtliga 
avvikelser har besvarats till annan vårdgivare samt att de rapporterade avvikelserna har utretts i 
de berörda verksamheterna. 

 

Klagomål och synpunkter 

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

Av inkomna synpunkter är det endast redovisat de som kommit in och utretts/besvarats av 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). Synpunktshanteringen som hanteras direkt i HSL-
verksamheten är inte sammanställd vilket behöver göras en plan för inför under 2022. De 
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synpunkter som har besvarats av MAS har resulterat i 2 utredningar enligt Patientsäkerhetslagen 
där den ena inte resulterade i några upptäckta felaktigheter begångna i verksamheten medan den 
andra har resulterat i en åtgärdsplan gällande dokumentation i patientjournal samt 
riskbedömning och åtgärder inom nutrition. 

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.  

En förutsättning för ett gott patientsäkerhetsarbete är bra samarbete. Förvaltningen har under 
året arbetat intensivt i projektet ”Individen i centrum” tillsammans med projektledare från 
Liljevall & Ansell. Projektets syfte är att i alla delar inom vård- och omsorg sätta individens 
perspektiv i fokus och att genom ett bra samarbete mellan alla delar i organisationen få en så 
trygg och säker vård som det är möjligt. 

I utvecklingen mot Nära vård samarbetar förvaltningen med Region Sörmland och övriga 
kommuner i länet för god samverkan. Det finns flera olika samarbetsytor som hanterar kvalitet 
och utvecklingsfrågor. I och med utvecklingen av Nära vård kommer samverkan sannolikt öka tex 
kring hantering av komplexa ärenden.  

Ett pågående projekt med Region Sörmland (”Elsas hälsa”) är att öka möjligheten till mer mobila 
arbetssätt framförallt för legitimerade sjuksköterskor inom hemsjukvården. Projektet syftar till att 
kunna genomföra digitala hembesök av läkare i hemsjukvården för att få en ökad tillgänglighet av 
medicinsk kompetens för dessa patienter i hemmet. Då antalet patienter ökar inom 
hemsjukvården så är en utveckling av digitala arbetssätt nödvändigt för att i framtiden kunna 
möta behoven på ett patientsäkert sätt. 

Upplevelsen av att antalet komplexa hälso- och sjukvårdsuppdrag uppdrag har ökat, detta har 
väckt dialogen om delegering av dessa uppdrag verkligen är rätt/tillräckligt patientsäkert. En 
översyn av delegeringsprocessen är något som behövs och planeras utifrån den länsgemensamma 
hälso-och sjukvårdsrutinen för delegering och kommer att genomföras i MAS/MAR nätverket i 
Sörmland.   

Med ett ökande antal patienter är det viktigt att i framtiden säkra upp att personalresurserna är 
tillräckliga. En risk som kan ses redan idag är det bristande underlaget för att rekrytera framförallt 
legitimerade sjuksköterskor. Då det inom de närmaste åren kommer att ske flera 
pensionsavgångar bland legitimerade sjuksköterskor är det av största vikt att redan nu börja hitta 
strategier för att kunna trygga den framtida rekryteringen. 

För att kunna säkerställa patientsäkerheten är ett engagerat chefs- och ledarskap i alla delar av 
organisationen av största vikt. För att kunna motivera och uppmuntra medarbetare krävs goda 
kunskaper om hälso- och sjukvård samt ett systematiskt arbetssätt. En viktigt grund är också att 
samtliga medarbetare som är involverade i patienters vård- och omsorg har goda kunskaper i det 
svenska språket så att individen känner sig trygg och att överrapporteringar och  dokumentation 
är av god kvalitet. 
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MÅL, STRATEGIER OCH UTMANINGAR FÖR KOMMANDE ÅR 
Utifrån analys av året som gått – reflektera över kommande utmaningar. Ange mål, strategier, 
planerade åtgärder och aktiviteter samt vilken egenkontroll som behövs inom respektive 
fokusområden för att nå en säkrare vård.  

Utifrån årets patientsäkerhetsberättelsen framkommer det att det finns en del utmaningar för att 
även fortsättningsvis kunna säkerställa patientsäkerheten inom förvaltningens verksamheter. Det 
framkommer även att det finns en del förbättringsområden i hur granskningar och kontroller ska 
kunna genomföras och mätas på ett adekvat sätt. Förvaltningen behöver även i större 
utsträckning ingå i vedertagna system som erbjuds nationellt för att kunna mäta förbättring, 
kartlägga brister samt insätta adekvata åtgärder. Genom strukturerade arbetsformer kan mätning 
och jämförelse ske internt såväl som externt.   

Mål för förvaltningens arbete med patientsäkerheten har tagits fram. Tanken med målet är att 
det ska vara långsiktigt och övergripande, 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”. Utifrån de utmaningar och förbättringsområden som framkommit i årets 
patientsäkerhetsberättelse har sedan delmål skapats. Strategier och åtgärdsplan följer delmål, 
och byts ut och utvecklas vart efter de är uppnådda. Det är av stor vikt att ha mål, delmål och 
strategier över tid för att på så sätt kunna mäta förbättring och utveckling. Tanken är att framlagt 
mål och delmål ska ligga till grund till förvaltningens kommande arbetet med den lokala 
patientsäkerhetsplanen. 

Mål:  

Säker vård genom en ökad kvalitet och ett stärkt patientsäkerhetsarbete  

 

Delmål Strategi 
Framtagande av lokal patientsäkerhetsplan 
utifrån Socialstyrelsens nationella 
handlingsplan för patientsäkerhet 

Ledningsgrupp för hälso-och sjukvård har fått 
i uppdrag att påbörja framtagande av plan. 
Beräknas vara klar i slutet av 2022. 

Dokumentation i patientjournal Fortsatt utbildning av legitimerad personal 
inom dokumentation. Kontroll att kvaliteten 
ökat sker genom regelbunden 
journalgranskning av MAS. 

SKR:s verktyg  för systematiskt kvalitets- och 
patientsäkerhetsarbete  
 

Kvalitetsombud för HSL arbetar fram ett 
underlag som sedan implementeras i 
verksamheterna under 2022-2024 

Strukturerat arbete med kvalitetsregister  
 

Utveckla arbetet med kvalitetsregister och 
öka antalet registreringar. Sker genom 
utbildning, tydliggörande av rutiner samt 
samverkan mellan verksamheter 

Öka antalet egenkontroller Öka antalet egenkontroller för att säkerställa 
att vården sker enligt processer och rutiner 
som tagits fram och på så sätt kvalitetssäkra 
arbetet. 

Korrekt hantering och uppföljning av 
avvikelser, synpunkter och klagomål 

Implementering av nytt system för 
avvikelsehantering  vilket ger en förbättrad 
avvikelsehantering genom att öka andelen 
rapporterade, utredda, uppföljda  och 
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avslutade avvikelser.  
Kvalitetsledningssystem Att under 2022 helt färdigställa 

kvalitetsledningssystemet med nya processer, 
rutiner och checklistor. 

Teammöten Öka antalet Teammöten i samtliga 
verksamheter för att förbättra samverkan. 
Enhetschefer ansvarar för att säkerställa att 
förutsättningar för Teammöten i 
verksamheterna finns 

Lokal handlingsplan för demensvård Revidering av den lokala handlingsplanen för 
demensvård utifrån de nya nationella 
riktlinjerna. Tas fram av Demenssjuksköterska 
i samverkan med verksamhetschef enligt HSL 
när ny demenssjuksköterska anställts. 
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Bilaga 1.  
Statistik hämtad från Palliativregistret 

Antal registrerade personer 2021: 33 st  

För Socialstyrelsens målvärden finns endast målvärden för vissa indikatorer 

 

 

Symtom 

Förekomst 
och lindring 
av: 

Delvis 
lindrad 

Helt 
lindrad 

Förekom ej Vet ej 

Andnöd 9,1 % 9,1 % 78,8 % 3,0 % 
Förvirring 3,0 % 6,1 % 84,8 % 6,1 % 
Illamående - 6,0 % 93,9 % 3,0 % 
Rosslighet 27,3 % 27,3 % 45,5 % - 
Smärta - 51,5 % 48,5 % - 
Oro/Ångest 12,1 % 42,4 % 42,4 % 3,0 % 

 

Närvaro i samma rum i dödsögonblicket 

Ingen Personal Personal och närstående Närstående 
3,0 % 45,5 % 15,2 % 36,4 % 
Undersökt av läkare innan dödsfallet 

Vet ej Månad eller mer Vecka/Veckor Dag/Dagar 
6,1 % 24,2 % 39,4 % 30,3 % 
 

 

 Socialstyrelsen
s målvärde Ja Nej Saknar förmåga 

att delta Vet ej Ej aktuellt 

Brytpunktssamtal  ≥ 98 % 36,4 15,2 % 48,5 % - - 
Brytpunktssamtal med närstående  57,6 33,3  3,0 % 6,1 % (inga kända 

närstående) 
Ordinerad injektion mot illamående vid behov   66,7 % 33,3 % - - - 
Ordinerad injektion mot rosslig andning vid 
behov  72,7 % 27,3 % - - - 

Ordinerad injektion stark opioid vid 
smärtgenombrott vid behov ≥ 98 % 75,8 % 24,2 % - - - 

Ordinerad injektion mot oro/ångestdämpande 
vid behov  ≥ 98 % 72,3 % 27,3 % - - - 

Smärtskattning utförd  100 % 33,3 % 66,7 % - - - 
Övrig symtomskattning utförd  30,3 % 69,7 %    
Behandlingsbeslut om vård i livets slutskede 
finns  78,8 % 15,2 % - 6,1 % - 

Munhälsobedömning  ≥ 90 % 54,5 % 45,5 % - - - 
Trycksår  ≥ 98 % 9,1 % (kat 1) 90,9 %    
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