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Sammanfattning 
Övergripande mål och strategier för året har varit att: 

 Säkerställa vården för patienter med urininkontinens. 

 Patienter med urininkontinens ska få en basal utredning. 

 Arbeta förebyggande med fallprevention. 

 Fall och fallskador ska minska med 50 %. 

 Följa upp hur samverkan fungerar utifrån Lag (2017:612) om 
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård fun-
gerar i vårt område.  

 Fortsätta systematiskt följa, analysera och utveckla den kommu-
nala hemsjukvården i ordinärt boende. 

 

En viktig åtgärd som vidtagits för patientsäkerheten har varit att im-
plementera samverkansrutiner utifrån den nya Lagen om samverkan 
vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Regelbundna sam-
verkansmöten har genomförts tillsammans med primärvården samt 
även vid senaste mötet deltog representanter från sluten hälso- och 
sjukvård. 

Under senaste delen av året har KVÅ (Klassifikation av vårdåtgär-
der) implementerats i dokumentationen. Detta utifrån Socialstyrel-
sens föreskrift (HSLF-FS 2017:67) om uppgiftsskyldighet till regis-
ter över insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården. 

Vad gäller fallincidenter så har antalet fall ökat trots fallförebyg-
gande åtgärder. Däremot har antalet allvarliga fallskador minskat. 
Antalet höftfrakturer har minskat från 9 föregående år till 4 detta år. 

 Ett projekt i fallförebyggande arbete har påbörjats under de senaste 
månaderna. Arbetsgrupper har genomfört en webbutbildning i fallfö-
rebyggande arbete. Utvärdering av utbildningsinsatsen kommer att 
ske under 2019.  

Enheterna använder flera kvalitetsregister för att vara som ett verk-
tyg till systematiskt förbättringsarbete, varav Senior alert hör till de 
mest etablerade.  

Systematiskt förbättringsarbete utifrån avvikelsehantering är en kon-
tinuerlig process. Under året har rutiner för hantering av synpunkter 
och klagomål och rutin för hantering av avvikelser i vårdkedjan upp-
rättats. Den senare i väntan på att länsgemensam rutin upprättas. 

Den enskilde som har behov av hälso- och sjukvård i kommunal 
hälso- och sjukvård ska få en god hälso- och sjukvård av god kvalité 
och hög säkerhet.  
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Inledning 
Enligt patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 ska vårdgivaren skriva en 
patientsäkerhetsberättelse. Idén med patientsäkerhetsberättelsen är att 
öppet och tydligt för alla redovisa strategier, mål och resultat av arbetet 
med att förbättra patientsäkerheten.  

Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går 
att bedöma hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla 
och säkra kvaliteten har bedrivits i verksamhetens olika delar och att 
informationsbehovet hos externa intressenter tillgodoses.  

SOSFS 2011:9 7 kap. 3 §. Patientsäkerhetsberättelsen bör utformas så 
att den kan ingå i vårdgivarens ledningssystem för patientsäkerhet. Pati-
entsäkerhetsberättelsen ska vara färdig senast den 1 mars varje år.  

 

STRUKTUR  

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

Socialnämndens mål: 

Förebygga fallskador inom särskilda boenden och hemsjukvård. Detta 
har koppling till tidigare mål och strategier inom kommunal hälso- och 
sjukvård. 

Mått som används är: 

Ett minskat antal allvarliga skador orsakade av fall för brukare inom 
särskilda boenden och hemsjukvård med 50 % i jämförelse med 2017. 

Personal med utbildning i fallförebyggande. 

Dessa mål har koppling till tidigare årsutfall med högt antal allvarliga 
fallskador, t ex höftfrakturer.  
 

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

Socialnämnden 

Socialnämnden i Ånge kommun har ett ansvar för att patienter får en 
god och säker vård inom den kommunala hälso- och sjukvården.  

Verksamhetschef för hälso- och sjukvård 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska det finnas någon som ansvarar för 
verksamheten inom hälso- och sjukvård, verksamhetschef. Verksam-
hetschefen ska säkerställa att patientens behov av trygghet, kontinuitet, 
samordning och säkerhet i vården tillgodoses. 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 

Ansvarar för att: 

1. Patienten får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av 
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god kvalitet inom kommunens ansvarsområde, 

2. Patienten får den hälso- och sjukvård som en läkare förordnat 
om,  

3. Journaler förs i den omfattning som föreskrivs i patientdatalagen 
(2008:355), PDL, 

4. Beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med 
patientsäkerheten, 

5. Det finns ändamålsenliga och väl fungerande rutiner för  

a) Läkemedelshantering 

b) Rapportering enligt 6 kap. 4 § patientsäkerhetslagen 
(2010:659), PSL, och 

c) Att kontakta läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal 
när en patients tillstånd fordrar det. 

 

Samverkan för att förebygga vårdskador 
SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 §, 7 kap. 2 § p 3 

Lokal samverkansgrupp (LSG) ”Samverkan äldre och kroniskt sjuka” 
har haft möten vid 4 tillfällen under året. Till ny sammankallande under 
2018 valdes primärvården. 

Verksamhetschef för hälso- och sjukvård, medicinskt ansvarig sjukskö-
terska och hälsocentrals enhetschef/representant har regelbundna sam-
verkansmöten. Sammankallande har varit kommunen.  

I samband med Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från slu-
ten hälso- och sjukvård har en arbetsgrupp med representanter från 
kommunen och hälsocentral/vårdcentral haft samverkansträffar. Dess 
syfte har varit att utifrån uppkomna händelser identifiera bakomlig-
gande orsaker och gemensamt planera åtgärder för att kvalitetssäkra 
vården. 

Länsgemensamma nätverksmöten mellan verksamhetschefer hälso- och 
sjukvård, medicinskt ansvariga för rehabilitering och medicinskt ansva-
riga sjuksköterskor har regelbundet genomförts under året. Även egna 
nätverksmöten har genomförts mellan kommunernas medicinskt ansva-
riga sjuksköterskor (MAS) och medicinskt ansvariga för rehabilitering 
(MAR), samt mellan kommunernas verksamhetschefer för hälso- och 
sjukvård. 
 

Patienters och närståendes delaktighet 
SFS 2010:659 3 kap. 4 § 

Enligt patientsäkerhetslagen ska patienter och deras närstående bjudas 
in till vårdens arbete med att förbättra patientsäkerheten. Verksamheten  

har inte någon övergripande strategi för denna samverkan. Exempel på 
samverkan är när en person flyttar in på särskilt boende genomförs en  
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planering tillsammans med den enskilde och närstående kring vård och 
omsorgsbehov. Hälso- och sjukvårdspersonalen för dialog med den en-
skilde och närstående om vård och behandling, information om registre-
ring i nationella kvalitetsregister samt samtycken för att inhämta/lämna 
uppgifter om den enskildes hälsotillstånd. Den enskilde ska vara delakt-
ig så långt det är möjligt vid upprättande av hälsoplaner. 
 

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

Enligt föreskriften om Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 
är vårdgivaren skyldig att fortlöpande bedöma om det finns risk för att 
händelser skulle kunna inträffa som kan medföra brister i 
verksamhetens kvalitet samt utreda avvikelser. Avvikelser hanteras i 
den datoriserade Avvikelsemodulen. I avvikelserapporten beskrivs vad 
som hänt, vidtagna åtgärder för att rätta till den situation som uppstått, 
samt vad som kan genomföras som ytterligare åtgärder. 
Avvikelserapporten omfattar även en bedömning av bakomliggande 
orsaker till det inträffade och vilka konsekvenser det inträffade fick för 
den enskilde. I samband med bedömning ska även en riskbedömning 
avseende allvarlighetsgrad och sannolikhet för upprepning göras. 

En samlad analys av avvikelserapporter görs av medicinskt ansvarig 
sjuksköterska 2 gånger per år och redovisas vid socialnämndens sam-
manträde.  
 

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

Under året har en gemensam rutin för hantering av synpunkter och kla-
gomål upprättats. Den gemensamma rutinen gäller för hela socialtjäns-
ten i kommunen. 

Synpunkt/klagomål som personal tar emot muntligt ifrån brukare, pati-
enter, anhöriga/närstående, interna/externa verksamheter ska registreras. 
Detta görs inom stöd och omsorg, hemtjänsten, särskilt boende och 
hemsjukvården via avvikelsemodulen i Procapita. Synpunkter och kla-
gomål som inte är bundna till patienter registreras via kommunens kla-
gomålsfunktion på kommunens hemsida. Enhetschef ansvarar att ta 
emot synpunkt/klagomål och bedöma om detta kan utredas av enhets-
chef eller om detta ska lämnas till annan ansvarig inom verksamheten. 

Synpunkten/klagomålet ska utredas och besvaras utifrån art av syn-
punkt/klagomål.  

Ärenden från Patientnämnden Etiska nämnden och ärenden från In-
spektionen för vård och omsorg utreds och besvaras av verksamhets-
chef eller medicinskt ansvarig sjuksköterska. 

Inkomna synpunkter/klagomål ska analyseras för att kunna se trender 
som indikerar brister i verksamheterna. Dessa analyser ska användas i  
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kvalitetsarbetet med åtgärder, uppföljning och återföring. Denna återfö-
ring görs exempelvis på arbetsplatsträffar.  

En sammanställning över inkomna synpunkter/klagomål samt analys av 
dessa, ska regelbundet hanteras i ledningsgrupp och redovisas till soci-
alnämnden. Redovisning görs till socialnämnden i kvalitetsredovisning 
enligt års hjul. 
 

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

Följande egenkontroller har planerats. 

Egenkontroll Omfattning Källa 

Att patient har en aktu-
ell hälsoplan 

2 gånger per 
år 
 

 

Registrering av legitimerade 
sjuksköterskor 

Att ofrivillig nattfasta 
inte överstiger 11 tim-
mar 

1 gång per år Registrering på särskilt bo-
ende 

Att patienter får en för-
djupad läkemedelsge-
nomgång med 
symtomskattningsskala 

1 gång per år NU-lägesregistrering, läns-
gemensam 

Säkerställa att basala 
hygienrutiner fungerar 
på enheten  

1 gång per år Registrering på särskilt bo-
ende/hemtjänst 

Hygienronder Vart 4:e år Särskilt boende/hemtjänst, 
protokoll 

Hygienbedömningar Vart 4:e år Bostad med särskild service, 
protokoll 

Vårdrelaterade infekt-
ioner 

1 gånger år  HALT- Senior alert, särskilt 
boende 

Avvikelser 2 gånger per 
år 

Avvikelsehanteringssystemet 
i Procapita 

Trycksår 1 gånger per 
år 

HALT- Senior alert, Särskilt 
boende. 

Patientens klagomål 
och synpunkter 

2 gånger per 
år 

Patientnämnden, Inspektion-
en för vård och omsorg, av-
vikelsehanteringssystemet 
procapita, registrering av 
synpunkter och klagomål via 
kommunens hemsida 
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PROCESS - Åtgärder för att öka 
patientsäkerheten  
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 2    

Samverkan 
En viktig del i patientsäkerhetsarbetet är hur socialnämndens verksam-
heter samverkar med andra vårdgivare. Former för samverkan finns 
upprättade i olika samverkansdokument. 

 Överenskommelse Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- 
och sjukvård, är en länsövergripande ram för den samverkan 
som behöver ske mellan huvudmännen utifrån lagen om sam-
verkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, som 
trädde i kraft 1 januari 2018. 

 Samverkansrutin mellan landsting och kommuner vid in- och 
utskrivning av patienter i sluten hälso- och sjukvård. 

 Avtal om läkarmedverkan inom kommunal hälso- och sjukvård i 
ordinärt och särskilt boende. 

 Samverkansavtal om tillhandahållande av hjälpmedel (kommu-
nerna och Region Västernorrland) 

 Avtal om övertagande av hemsjukvård mellan Landstinget Väs-
ternorrland och kommunerna i Västernorrland. 

 Avtal om vårdhygienisk kompetens. 

 Kommunerna och landstinget Västernorrland, Överenskom-
melse om uppsökande verksamhet munhälsobedömning. 

 Lokala överenskommelser om läkarmedverkan inom kommunal 
hälso- och sjukvård i ordinärt/särskilt boende med hälsocen-
tralen i Ånge och vårdcentralen i Fränsta. 

 Överenskommelse om kostnadsfördelning och ansvar mellan 
kommunens socialtjänst och landstinget av vissa förbruknings-
artiklar inom hälso- och sjukvården. 

 Samarbete och samordning för att den enskilde ska få sina be-
hov av hälso- och sjukvård samt socialtjänst tillgodosedda. 

 Överenskommelse om uppdragsbeskrivning för en länsgemen-
sam hjälpmedelskommitté.  

 Överenskommelse, Bedömning av egenvård och hälso- och 
sjukvårdsuppgifter. 

 

Utreda och behandla blåsdysfunktion 
Personer med blåsdysfunktion ska erbjudas utredning av sina besvär, få 
förebyggande åtgärder och behandlingar insatta och utvärderade. Vid 
behov av inkontinenshjälpmedel ska dessa vara individuellt utprovade. 
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Mål: 
Patienter med urininkontinens ska få en basal utredning 
Åtgärder: 
Under åren 2017 och 2018 har utbildningar genomförts till personal, för 
att kvalitetssäkra inkontinensvården. Dessutom har ett IT-verktyg im-
plementerats för att vara ett stöd vid basala utredningar vid inkontinens.  

 

Vårdprevention  
Vårdprevention innebär att skador i vård och omsorg ska undvikas och 
att alla personer ska kunna garanteras en säker samt likvärdig vård och 
omsorg. För att uppnå detta ska det förebyggande arbetssättet vara präg-
lat av struktur och att resultat görs synliga. 

I den vårdpreventiva processen ingår systematiskt att riskbedöma, ut-
reda bakomliggande orsaker, bedöma, åtgärda och följa upp potentiella 
vårdskador för personer gällande trycksår, undernäring, fall, munhälsa 
och blåsdysfunktion. 

 

Förebygga fall och fallskador  
Ett fall är en händelse då en person oavsiktligt hamnat på golvet eller 
marken, oavsett om skada inträffar eller inte. Som fall räknas även när 
en person rullar ur sängen eller glider ner på golvet från en stol. 
Fallolyckor är den vanligaste orsaken till att äldre personer skadar sig 
och konsekvenserna är ofta allvarliga. Fallförebyggande insatser utgörs 
dels av åtgärder som riktar sig till personal som träffar äldre i sitt arbete, 
och dels av individanpassade åtgärder för enskilda äldre. Insatser till 
personal är exempelvis utbildning i fallriskbedömning och hur man 
minskar risker hemma hos de äldre. 
Mål: 
Fall och fallskador ska minska med 50 %. 
Åtgärder: 
Alla yrkesgrupper är viktiga i det systematiska fallpreventionsarbetet 
där teamsamverkan kring individen är en framgångsfaktor. 
Utbildningsinsatser har påbörjats för fallförebyggande arbete. Där tea-
met gör gemensamma utbildningar, med falldiskussioner. 
 

Trycksår 
Trycksår är en lokal skada i hud och/eller underliggande vävnad, van-
ligtvis över benutskott, och är ett resultat av tryck, eller tryck i kombi-
nation med skjuv. Det finns ett antal bidragande faktorer som kan leda 
till trycksår. Tryck uppstår av personens kroppstyngd mot underlaget. 
Kroppsdelar där ben ligger nära hud, såsom hälar och korsben, är speci-
ellt utsatta.  
Sår kan också uppstå om ett föremål trycker mot huden. Vem som helst 
kan få trycksår och det finns många faktorer som ökar risken t ex ned-
satt rörlighet, att patienten är rullstolsburen, förlamningar eller nedsatt 
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känsel, otillräckligt näringsintag eller uttorkning, samt intag av sömn-
medel eller andra sederande läkemedel. För att minska risken för tryck-
sår behöver vi arbeta med förebyggande åtgärder. 
 

Munhälsa 
Vid sviktande hälsa kan det vara svårt att klara sin egen munvård. De 
äldre har idag fler egna tänder, kronor, broar och implantat som kräver 
noggrann munhygien. Bristande munhygien kan bland annat leda till 
lunginflammation, smärta, blodförgiftning, undernäring och försämrad 
livskvalitet. Därför är det viktigt att vård- och omsorgspersonal har 
kunskap om munhälsa och arbetar systematiskt med bedömningar och 
åtgärder. Munbedömningsinstrumentet Revised Oral Assessment Guide 
(ROAG) används för att riskbedöma munhälsa.  

 

Nutrition 
Undernäring är ett tillstånd där brist på energi, protein eller andra nä-
ringsämnen har orsakat mätbara och ogynnsamma förändringar i krop-
pens sammansättning eller funktion eller i en persons sjukdomsförlopp. 
Undernäring ökar risken för svårläkta sår och infektioner och kan ge en 
minskad muskelmassa som ökar risken för fallskador och funktionsned-
sättningar. Även den psykiska hälsan kan försämras. För att minska fö-
rekomsten av undernäring är det viktigt att tidigt upptäcka risken.  
 

Dokumentation 
Patientdatalagen SFS 2008:355 reglerar en vårdgivares behandling av 
personuppgifter inom hälso- och sjukvården. I lagen finns också be-
stämmelser om skyldighet att föra patientjournal.  

Syftet med dokumentation är att i första hand ge patienten en god och 
säker vård. Det är också en informationskälla för patienten, uppföljning 
och utveckling av verksamheten, tillsyn och rättsliga krav samt upp-
giftsskyldighet enligt lag och forskning. Samordnad individuell plan, 
SIP, ska upprättas tillsammans med brukare om insatser från både soci-
altjänst och hälso- och sjukvård behöver samordnas.  

 

Läkemedelshantering 
Grunden i läkemedelshanteringen är att den ska vara säker, ändamålsen-
lig och individuellt anpassad till den enskildes behandlingsbehov och 
personliga förutsättningar. Med läkemedelshantering avses ordination, 
iordningställande, administrering, rekvisition och förvaring av läkeme-
del. 

En länsgemensam rutin för läkemedsgenomgångar har tagits fram av 
terapigruppen Äldre inom Läkemedelskommittén i samverkan med me-
dicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS) i länets kommuner. Syftet är 
att beskriva ansvar och tillämpning av hur enkel och fördjupad läkeme-
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delsgenomgång ska genomföras. Av denna rutin tydliggörs om omfatt-
ning och hur det ska hanteras.  
 
En fördjupad läkemedelsgenomgång ska erbjudas:  
1. Efter en enkel läkemedelsgenomgång vid misstanke om kvarstående 
läkemedelsrelaterade problem.  
2. Minst en gång per år för personer i:  
a. Särskilt boende,  
b. Ordinärt boende, 65 år och äldre, med hemsjukvård.   

 

Hantering av medicintekniska produkter  
Varje vårdgivare ska se till att det finns rutiner för en säker användning 
och hantering av medicintekniska produkter, processen (SOSFS 
2008:1). Processen innebär bland annat årlig besiktning av alla inköpa 
taklyftar, mobila ellyftar, spol- och diskdesinfektorer. Enhetschef an-
svarar att kontroller blir utförda.   
 

Rehabilitering 
Vid vårdplaneringar bör sjukgymnast/fysioterapeut och/eller arbetstera-
peut delta. Patient som har behov av arbetsterapeutisk träning eller 
sjukgymnastik ska erbjudas detta. Hjälpmedel ska utprovas individuellt 
och användningen av hjälpmedel ska följas upp. Sjukgymn-
ast/fysioterapeut och arbetsterapeut har även ansvar för att utbilda per-
sonal i förflyttningsteknik. 

Under 2017 organiserades tre team bestående av sjukgymn-
ast/fysioterapeut och arbetsterapeut. Det har dock varit stora svårigheter 
att bemanna sjukgymnast/fysioterapeut och/eller arbetsterapeuttjänster-
na. Patientantal per sjukgymnast/fysioterapeut och arbetsterapeut har 
varit högre än föregående år.  
 

Läkarmedverkan 
Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska landstinget avsätta de läkarresurser 
som behövs för att enskilda ska kunna erbjudas god hälso- och sjukvård 
i kommunens hälso- och sjukvård. Avtal om läkarmedverkan inom 
kommunernas hälso- och sjukvård i ordinärt och särskilt boende finns 
upprättat sedan 2016. Utifrån detta avtal ska det finnas lokala överens-
kommelser om läkarmedverkan mellan hälsocentral/vårdcentral och re-
spektive särskilt boende och hemsjukvårdsområde. Under året har en 
uppföljning av läkarmedverkan genomförts inom dessa områden.  

 

Samordnad vårdplanering och informationsöverföring 
Den 1 januari 2018 infördes en ny lag (2017:612) om samverkan vid  

utskrivning från sluten hälso- och sjukvård som ersätter tidigare lag om 
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kommunernas betalningsansvar. En ny verksamhetsövergripande rutin 
”Samverkansrutin mellan landsting och kommuner vid in- och utskriv-
ning av patienter i sluten hälso- och sjukvård – Kommunikation, in-
formationsöverföring och planering med stöd av IT-systemet Prator” 
upprättades.  
 

Vård och omsorg om personer med demenssjukdom 
Det finns olika typer av demenssjukdom. Demenssjukdom kan ha olika 
symtom och förlopp beroende på vilken typ av demens personen har. 
En förutsättning för att kunna ge stöd och en god vård och omsorg till 
personer med demenssjukdom är att personen genomgått en utredning 
för att fastställa en diagnos som omfattar en bedömning av sjukdomens 
typ och stadium. De Nationells riktlinjerna för vård och omsorg vid 
demenssjukdom ska vara ett stöd för beslutsfattare om resursfördelning. 

Alla kommunens särskilda boenden är anslutna till BPSD registret 
(Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid De-
mens). 

 

Delegering 
Delegering innebär att en formellt kompetent personal (legitimerad) 
överlåter en arbetsuppgift till en reellt kompetent personal. En delege-
ring ska vara skriftlig, personlig och tidsbegränsad. En sjuksköterska 
respektive sjukgymnast/fysioterapeut eller arbetsterapeut bör maximalt 
ansvara för 30 delegeringar, exklusive de delegeringar som utfärdas för 
kort period. 

 

Förebygga smittspridning 
Enligt Hälso- och sjukvårdslagen ska vården vara av god kvalitet med 
en god hygienisk standard. Avtal för vårdhygien är upprättat med Kva-
litets och patientsäkerhetsavdelningen, Region Västernorrland. 

Vårdhygieniska åtgärder har som mål att förebygga infektioner hos pa-
tient, hindra smittspridning mellan patienter samt mellan personal och 
hindra smittspridning mellan patient och personal och omvänt. 

 

Avvikelsehantering 
Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssy-
stem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) ska vårdgivaren 
ansvara för att det finns ett ledningssystem för verksamheten. Lednings-
systemet ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och 
säkra verksamhetens kvalitet. Vårdgivaren ska med stöd av ledningssy-
stemet planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra 
verksamheten, samt ange hur uppgifterna är fördelade i verksamheten. 
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En del av ledningssystemets grundläggande uppbyggnad är risk- och 
avvikelsehantering. 

All verksamhet inom vården är omfattande, komplex och i vissa avse-
enden riskfylld. En väl fungerande kommunikation mellan vårdpersonal 
samt mellan vårdpersonal och patient är grundläggande. Det är viktigt 
att personal känner till vilka avvikelser som inträffar på sin enhet, att 
återkoppling sker snabbt och att det finns delaktighet i kvalitetsarbetet. 
 

Synpunkter och klagomål 
Från 1 januari 2018 började nya regler gälla om klagomål i hälso- och  

sjukvården. Förändringen är att klagomål ska utredas av vårdgivaren i 
första hand. Klagomål ska utredas ”snarast”.  

Under året har en rutin för hantering av synpunkter och klagomål upp-
rättats inom socialförvaltningen, som gäller inom SoL, LSS och HSL. 

 

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

Att genomföra en risk- och väsentlighetsanalys innebär att arbeta före-
byggande. ”Risk och konsekvensanalys inför sommaren”, dnr 18/85 har 
genomförts i kommunal hälso- och sjukvård. De risker som beskrevs 
var:  

Bemanningen med sjuksköterskor/distriktssköterskor är förändrad un-
der sommaren. Antalet patienter är högre i antal per sjukskö-
terska/distriktssköterska, än vid grundbemanning. 

Patienten får försenade bedömningar av sjuksköterska. 

Risk att delegerade arbetsuppgifter blir försenade. 

Risk att åtgärder/uppföljningar av sjuksköterska blir försenade. 

Bemanningen med arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter 
är förändrad under sommaren. Fler patienter per legitimerad. 

Patienten får inte bedömning/åtgärder/uppföljningar utifrån vårdbehov. 

Patienten får inte hjälpmedel utifrån vårdbehov. 

 

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

Interna utredningar har gjorts av medicinskt ansvarig sjuksköterska. 
Händelser som utretts har varit allvarliga fallskador och läkemedelshän-
delser. 
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Informationssäkerhet 
HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1§ 

Loggkontroll 
Loggkontroller har utförts vid 11 olika tillfällen 2018. Systemadminist-
ratör har slumpmässigt genomfört dessa loggkontroller. Kontrollerna 
visade ingen anmärkning.  
 
Journalgranskning 
Enligt Hälso- och sjukvårdsförordningen HSF (2017:80) är MAS an-
svarig för att hälso- och sjukvårdspersonalen för journaler i den omfatt-
ning som beskrivs i Patientdatalagen (2008:355) samt föreskrift 
(2016:40) om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- 
och sjukvården. Detta utförs vid interna utredningar av medicinskt an-
svarig sjuksköterska. 
I samband med GDPR (General Data Protection Regulation) har ett in-
formationsbrev utarbetats till brukare/patienter. Detta överlämnas till 
den enskilde vid vård och omsorg. 
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RESULTAT OCH ANALYS 
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3  

Egenkontroll 
 
Mål - Patienter med urininkontinens ska få en basal utredning 
 
Resultat – Andel patienter med urininkontinens som fått en basal 
utredning 
 2016 2017 2018 
Västernorrland 47 % 62 % 53 % 
Ånge 14 % 86 % 61 % 
Källa: Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård, 
2016, 2017, 2018. 

Analys 
Efter utbildningsinsatsen 2017 för att kvalitetssäkra inkontinensvården 
ses en ökning av andel patienter med basal utredning. Under år 2018 
har andelen patienter med basal utredning sjunkit.   
 
 
Mål - Fall och fallskador ska minska med 50 %. 
 
Resultat – Antalet fall och fallskador i särskilt boende och hem-
sjukvård 
 2016 2017 2018 
Fallrapporter 491 505 597 (varav 389 i 

säbo) 
Allvarlig skada 26 (varav 16 i 

säbo) 
21 (varav 13 i 
säbo) 

16 (varav 14 i 
säbo) 

Höftfraktur 10 (varav 7 i säbo) 9 (varav 5 i säbo) 4 (varav 3 i säbo) 
Armfraktur 6 (varav 2 i säbo) 2 (varav 2 i säbo) 1 (säbo) 

 
Annan fraktur 3 (varav 2 i säbo) 5 (varav 3 i säbo) 5 (varav 4 i säbo) 

 

Analys 

Antalet rapporterade fall har ökat, men antalet allvarliga skador som 
konstaterats i samband med fallet har minskat från 21 till 16. Antalet 
rapporterade höftfrakturer har minskat från 9 till 4. Positivt att allvarliga 
skador minskat utifrån föregående år. Ett mörkertal kan dock finnas 
inom hemsjukvården, då personal inte varit involverad/tillkallad i själva 
fallhändelsen.  

I händelser har det uppmärksammats att patienter glömmer sina hjälp-
medel t ex rollator med då risk för fall. I de flesta händelserna har inget 
känt symtom/omständigheter inträffat före fallet, detta kan bero på att 
patienten fallit och personal blivit tillkallad efter fallet eller finner att 
personen fallit.  

Ett ständigt påminnande om dessa hjälpmedel behövs, men kan i vissa 
situationer vara svåra att genomföra. Detta kan bero på individens in-
tegritet samt närvaro av personal i dessa situationer. Det framkommer 
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att det finns behov att undersöka t ex närvaro av personal för att stimu-
lera och aktivera samt att ge en ro för patienter som är oroliga. 

Under slutet av 2018 har 3 enheter påbörjat ett projekt för att förbygga 
fall och fallskador. På enheterna har ett utbildningsprogram ”Ett fall för 
teamet” provats och ska utvärderas under början av 2019.   

Förbättringsförslag 

Analys av det vårdpreventiva arbetet på enheterna. 

 

Dokumentation 
Mått 2017 2018 

Andel patienter med 
aktuell hälsoplan, sär-
skilt boende 

75 % - 100 % 

(Antal patienter 180) 

0 % – 100 % 

(Antal patienter 
132) 

Andel patienter med 
aktuell hälsoplan, hem-
sjukvård 

12 % - 78 % 

(Antal patienter 151) 

 

10 % - 82 % 

(Antal patienter 
181) 

Analys 

Målet är att alla patienter i särskilt boende/hemsjukvård ska ha en aktu-
ell hälsoplan. Andelen hälsoplaner har sjunkit jämfört med tidigare år.  

 

Nutrition 
Mått 2017 2018 

Andel patienter med 
mer än 11 timmars ofri-
villig nattfasta på sär-
skilt boende 

7 – 87 % eller ett medeltal på 32 
% 

102 patienter deltagit i mätningen  

17 – 100 % eller 
ett medeltal på 39 
% 

146 patienter del-
tagit i mätningen 

Analys 
Andelen patienter med ofrivillig nattfasta mer än 11 timmar har ökat 
senaste året. Det är dock skillnader mellan olika boenden.  

 

Lokal arbetsordning för läkemedelshantering 
Mått Särskilt boende Hemsjukvård 

Uppdaterade lokala ar-
betsordningar för läke-
medelshantering under 
året 

5 av 6 0 av 2 

Analys 

Alla enheter ska en uppdaterad lokal arbetsordning för läkemedelshan-
tering, detta har inte uppfyllts under året. 
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Kontroll av medicintekniska produkter 
Mått  

Antal enheter som uppgett att besikt-
ning av taklyftar och mobila lyftar 
genomförts under året 

3 av 3 

Analys 

Taklyftar och mobila lyftar ska genomgå en kontrollbesiktning minst en 
gång per år. Kontroll av att detta är utfört visar att det är utfört. 

 

Mått  

Antal enheter som uppgett att kontroll 
av spol- och diskdesinfektorer genom-
förts under året 

2 av 3 

Analys 

Disk- och spoldesinfektorer ska genomgå en kontroll av behörig person, 
minst en gång per år. Detta har inte rapporterats från en enhet. 

Läkarmedverkan 
Mått  

Antal enheter med aktuell lokal över-
enskommelse om läkarmedverkan 

8 av 9 

Analys 

Alla enheter ska ha en aktuell lokal överenskommelse för läkarmedver-
kan, som är uppdaterad inom senaste året. Detta saknas för en av enhet-
erna vid årsskiftet. En uppföljning av läkarmedverkan har genomförts 
under året, då enhetschef och sjuksköterska på respektive enhet fått be-
svara en enkät. Av uppföljningen framkommer att läkarmedverkan uti-
från de lokala överenskommelserna följs generellt, men målet om att 
genomföra läkemedelsgenomgångar för alla patienter har inte uppnåtts. 

 

Vårdprevention – särskilt boende 
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Vårdprevention – korttidsvård 
 

 
 

 
 

Analys 

Vårdprevention och utfall är utdrag från Senior Alert för år 2018 i jäm-
förelse med 2017. Utförda åtgärder vid risk har inte uppfyllts i särskilt 
boende. I ovan uttag av resultat har inte hemsjukvård medräknats, på 
grund av att hemsjukvård inte påbörjat registrering i Senior alert.  

Totalt är det 172 personer som fått minst en riskbedömning i särskilt 
boende och inom korttidsvård är det 49 personer som fått minst en risk-
bedömning. På särskilda boenden finns totalt 173 antal boendeplatser 
och 16 korttidsplatser vid årsskiftet 2018/2019.  
   

Läkemedelshantering 
Mått Utfall 2017  Utfall 2018  

Andel patienter med 
genomförd symtom-
skattning enligt fast-
ställd symtomskatt-
ningsskala  

Särskilt boende  

52,5 % 

Hemsjukvård 

1 % 

 

Särskilt boende 

39 % 

Hemsjukvård 

13 % 
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Andel patienter som har 
stående sömnläkemedel 

Särskilt boende 

7 % 

Hemsjukvård  

8,7 % 

Särskilt boende 

10,2 % 

Hemsjukvård 

10 % 

Andel patienter som har 
stående laxantia 

Särskilt boende 

47 % 

Hemsjukvård 

12 % 

Särskilt boende 

38 % 

Hemsjukvård 

20 % 

Analys 

Andelen patienter som fått en genomförd läkemedelsgenomgång med 
symtomskattning i särskilt boende har sjunkit från 2017 till 2018. Inom 
hemsjukvården ses en ökning. Ökningen är dock marginell. Alla patien-
ter i särskilt boende och hemsjukvård ska erbjudas denna genomgång av 
läkemedel. 

Åtgärder under året har varit att vid 2 tillfällen utbilda sjuksköterskor 
om arbetssättet och det material som finns att tillgå för att genomföra 
läkemedelsgenomgångar. Utbildningen var under första halvåret 2018 
och genomfördes med utbildare/farmaceut från Region Västernorrland.  

Förslag till åtgärd är att detta ska återkopplas till en vårdcen-
tral/hälsocentral som är ansvarig för läkarmedverkan på enheterna.  

I följande bild finns en sammanställning om användningen av läkeme-
del på särskilt boende/hemsjukvård inom länets kommuner. 

 

 

 

Rehabilitering 
Under året har sjukgymnast/fysioterapeut haft 2 patientgrupper som del-
tagit i fallförebyggande balansgrupper på särskilt boende. 

Deltagarna i grupp 1 har under perioden deltagit i ett individanpassat 
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balans- och styrketräningsprogram i grupp vid 19 tillfällen. Före trä-
ningens start och 1v efter avslutad träning genomfördes ett balanstest 
FBG/ Funktionellt balanstest för geriatriska patienter, vilket visade 
förbättringar av testresultat hos 4 av 5 deltagare. 

Deltagare i grupp 2 har som ovan deltagit i en individanpassad balans- 
och styrketräning i grupp. Effekten av träningen har visats sig genom 
mätning med FBG samt att deltagarna själva beskriver en förbättring av 
deras funktionsförmåga och att träningen höjer livskvalitén. Efter avslu-
tad period efterfrågar majoriteten av gruppen fortsatt träning i grupp. 

Under slutet av året planerades tillsättande av två tjänster för rehab assi-
stenter.  

Att bemanna sjukgymnast/fysioterapeut och arbetsterapeuttjänsterna 
utifrån de tjänster som finns i dagsläget har varit svårt. 1 av 3 fysiotera-
peut tjänst och 2 av 3 arbetsterapeuttjänster är besatta. Stort behov finns 
att besätta dessa tjänster. 

 

Samordnad vårdplanering och informationsöverföring 
Mått Utfall 2017  Utfall 2018  

Avvikelser gällande in-
formationsöverföring till 
specialist- och primär-
vård från kommunen 

8  13 

Avvikelser gällande in-
formationsöverföring till 
kommunen från specia-
list- och primärvård 

1 3 

Analys 

Antalet avvikelser är få. Vid flera mötesformer i samverkansfrågor har 
detta tagits upp och utifrån dessa samtal ses att det är en underrapporte-
ring av avvikelser i vårdkedjan. Under slutet av 2018 har rapportering i 
avvikelsemodulen Procapita påbörjats, för att systematisera hanteringen 
i kommunen.  

Förslag till åtgärd att revidera länsgemensamma rutiner för avvikelser i 
vårdkedjan har aviserats till övergripande beredningsgrupp. Beslut om 
detta har tagits men arbetet har ännu inte kommit igång. 

 

Förebygga smittspridning 
Mått – Andel patien-
ter med riskfaktorer 
för vårdrelaterade 
infektioner 

Särskilt boende  

Urinkateter 13,2 % 

Trycksår 5,8 % 
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Analys 

I genomsnitt har Ånge en högre andel urinkatetrar och trycksår än riket 
i övrigt. Riket har 9,6 % patienter med urinkateter och motsvarande 
siffra i Ånge är 13,2 %. Riket har 4,5 % andel trycksår och i Ånge är 
det 5,8 %.  

Patienter inom enhetstyper för demens har en lägre andel urinkatetrar 
och trycksår än i övriga boendeformer. Mätning gjordes under vecka 46 
- 47 under 2018.  
 

Mått  

Andel patienter med 
bekräftade infektioner 
förvärvade på SÄBO 
(prevalens) 

5,8 % 

Andel patienter med 
antibiotika 

5 % 

Analys 

I genomsnitt har Ånge en högre andel patienter med bekräftade infekt-
ioner på särskilt boende än riket. Riket har 1,4 % patienter med bekräf-
tade infektioner, samt 2,6 % patienter med antibiotika i särskilt boende. 
Mätning gjordes under vecka 46 – 47 under 2018. 

 

Avvikelser 
Totalt har 848 avvikelser rapporterats under 2018. Detta är en ökning 
med 159 rapporter. En ökad kunskap om systematiskt förbättringsarbete  

och dess praktiska hantering är en förutsättning för patientsäkerhetsar-
betet.  

Antal avvikelser per år 

2015 2016 2017 2018 

693 691 689 848 

 

Läkemedel 

 2016 2017 2018 

Antalet avvikelserap-
porter 

176 (varav 104 i 
säbo) 

169 (varav 94 i 
säbo) 

230 (varav 143 i 
säbo) 

Analys 

Av rapporterna framkommer att det är övervägande händelser i över-
lämnande fasen, som avvikelser sker. Det har dock skett en ökning av 
antalet avvikelser i iordningställandefasen i jämförelse med föregående 
år. Ökningen i iordningställande fasen är från 16 rapporter till 33.  
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Medicintekniska produkter 

 2016 2017 2018 

Antalet avvikelserap-
porter 

7 (varav 7 i säbo) 4 (varav 4 i säbo) 8 varav (7 i säbo) 

Analys 

Händelser är med tekniska hjälpmedel i 6 av 8 rapporter, såsom lyft-
skynke, rullstol, vårdsäng och hygienstol. Ingen allvarlig skada har rap-
porterats. 

 

Ordination ej utförd 

 2016 2017 2018 

Antalet avvikelserap-
porter 

3 (varav 3 i säbo)  

 

9 (varav 8 i 
särbo) 

8 (varav 8 i säbo) 

Analys 

5 av dessa händelser är rörelselarm eller sänglarm involverat. Ingen all-
varlig skada är rapporterad. 

 

Trycksår 

 2016 2017 2018 

Antalet avvikelserap-
porter 

1 (säbo)  

 

0 2 (varav 2 i säbo) 

Analys 

Trycksåren är av grad ytlig skada/blåsa och har uppkommit på enheten.  

 

Övrig HSL 

 2016 2017 2018 

Antalet avvikelserap-
porter 

13 (varav 10 i 
säbo) 

2 (varav 1 i säbo) 3 (säbo) 

Analys 

Händelserna gäller kommunikation och informationsöverföring. Ingen 
allvarlig skada är rapporterad. 

 

Samlad analys och förslag på åtgärder utifrån avvikelser 

Antalet avvikelserapporter har ökat i jämförelse med tidigare år. Det är 
viktigt att rapportera men också att analysera, utreda bakomliggande 
orsaker och åtgärda, så att händelser inte händer igen.  

Förslag på åtgärder är att analysera det vårdpreventiva arbetet på enhet-
erna och att använda Senior alert och avvikelser i det systematiska för-
bättringsarbetet. 
 



 
 

  
 
 
   
 

24

Vård i livets slutskede 

Resultat från Svenska Palliativregistret Kommunal hälso- och 
sjukvård i Ånge kommun  
 

 

 
Källa: Svenska Palliativregistret 
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I jämförelse med föregående år 2017 

 

 2017 2018 

Dokumenterat bryt-
punktssamtal 

85,2 87  

Dokumenterad smärt-
skattning 

78,7 75,4 

Avlidna utan trycksår  93  92,8 

Ord inj mot ångest 95,1 97,1 

Ord stark opioid inj vid 
smärta 

96,7 98,6 

Dokumenterad mun-
hälsa  

75,4 63,8 

Mänsklig närvaro i 
dödsögonblicket 

98,4 95,7 

Analys 

Andelen brytpunktssamtal har ökat i jämförelse med föregående år. Li-
kaså andelen patienter med ordination injektion mot ångest och smärta.  

Däremot har andelen patienter som smärtskattats sista veckan, patienter 
med bedömning av munhälsa och mänsklig närvaro vid dödsögonblick-
et minskat sedan föregående år. 

 

Klagomål och synpunkter 
Under året har 3 klagomål inkommit inom hälso- och sjukvård. Vid 
dessa klagomål och synpunkter gäller det kommunikation/information 
mellan vårdpersonal och patient/närstående. I 2 av fallen var detta i 
samband med planering av patientens vård. Utifrån de bakomliggande 
orsakerna så ses behov av att säkerställa att det finns planer och mål för 
vården, som också kommuniceras med den enskilde och närstående. En viktig 
del är också samverkan med andra vårdgivare, såsom primärvården. 

Ånge kommun har ett avtal med Region Västernorrland om gemensam pati-
entnämndsverksamhet, Patientnämnden Etiska nämnden i Region Västernorr-
land. Under året har ett ärende inkommit som gäller Ånge kommun. Nedan ses 
en sammanställning för de senaste åren. 

 

 2016 2017 2018 

Antal ärenden till 
Patientnämnd-
Etisk nämnd 

0 1 1 

Analys 

Antal ärenden under åren har varit få. Tänkbara orsaker till detta kan 
vara att det aktivt följs upp på enheten, som vidtar åtgärder på ett tidigt 
stadium. En annan tänkbar orsak kan vara beroendeställningen mellan 
vårdpersonal och patienter, som kan bidra till att patient/närstående  
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tvekar att framställa klagomål. Det kan även vara en orsak att känne-
domen inte är tillräcklig om Patientnämnden Etisk nämnd. 

 

Händelser och vårdskador 
Under året har ingen anmälan enligt Lex Maria gjorts till Inspektionen 
för vård och omsorg (IVO). Nedan finns en sammanställning från de 
senaste åren. 

 2016 2017 2018 

Antal anmälningar  0 1 0 

 

Riskanalys 
Risk- och konsekvensanalys inför sommaren 2018 dnr 18/85 presente-
rades i socialnämnden juni månad 2018.  

Uppföljning utifrån patientsäkerhet och är upprättad utifrån inkomna 
avvikelserapporter samt enkäter till legitimerad personal, under som-
marmånaderna och fram till september månad 2018. 

Semestermånaderna har haft en lägre grundbemanning med legitimerad 
personal samt att det tillkommit ytterligare ändringar med frånvaro av 
legitimerad personal. Detta har föranlett att legitimerad personal har fått 
täcka frånvaro på andra enheter. Detta har varit under längre perioder 
under sommaren, samt även fram mot hösten.   

Detta har givit mindre kontinuitet, brister i kommunikation, uppfölj-
ningar blivit uppskjutna, arbetspass som saknat personal med delege-
ring och tillika en situation med hög värme som föranlett att patienter 
har haft behov av mer insatser. 

Förbättringsåtgärder 

Att planera inför sommaren i god tid samt att minst 50 % av ordinarie 
personal tjänstgör, inom samtliga personalkategorier.  

 

Mål och strategier för kommande år 
 Fortsätta att säkerställa vården utifrån utifrån Lag (2017:612) 

om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, i 
samverkan med primärvård och sluten vård. 

 Att utveckla vårdpreventiv process. 

 Att minska fall och fallskador med 50 %. 

 Att fortsätta säkerställa vården för patienter med urininkontinens 

 Att vidareutveckla processer, rutiner och egenkontroller. 

 


