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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. 
 

 
Figur 1: Socialstyrelsen ”Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 2020–2024” 
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SAMMANFATTNING 

Den hälso- och sjukvård som kommunerna ansvarar för ökar i betydelse och omfattning. Större 

möjligheter att bedriva allt mer avancerad vård i hemmet, kortare vårdtider på sjukhus med snabbare 

utskrivning, omställningen till nära vård och en ökande andel äldre och kroniskt sjuka i befolkningen 

förändrar behoven i den hälso- och sjukvård som kommunerna ansvarar för.  

Arbetet med att utveckla och stärka patientsäkerheten i kommunens har under året påbörjats genom att en 

nulägesanalys genomförts, utmaningar har identifierats och insatser prioriterats. Nulägesanalysen bildar 

grund i det fortsatta förvaltningsövergripande arbetet med att ta fram kommunala handlingsplaner. 

Även detta år har präglats av pandemin med fortsatta åtgärder för att skydda riskgruppen äldre. Bland 

annat har stora vaccinationsinsatser genomförts och under året har tre doser administrerats till de 170 

patienter som kommunen ansvarar för. 

Den ordinarie verksamheten har i mycket fått stå tillbaka vilket bland annat visar sig genom att 

utvecklings- och kvalitetsarbete fått prioriteras ner liksom kompetenshöjande insatser och implementering 

av nya arbetssätt och rutiner. 

Läkarsamverkan har varit ett fokusområde då det uppvisat brister. Att läkaren utför sitt medicinska ansvar 

är en förutsättning för att kommunen ska kunna erbjuda en god och säker hälso- och sjukvård av hög 

kvalitet. 

Spännande arbeten som väntar då det åter finns förutsättningar i verksamheterna är bland annat fortsätt 

utveckling av det förebyggande arbetet med kvalitetsregister och egenkontroller samt att implementera det 

systematiska arbetssättet kring kvalitets- och förbättringsarbetet.  
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GRUNDLÄGGANDE FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SÄKER VÅRD 

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. Här beskrivs mål och strategier, 

organisation och samverkan för att stärka patientsäkerheten och förebygga vårdskador. 

 

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 § 

Här beskrivs övergripande mål och strategier för patientsäkerhetsarbetet i syfte att 

säkra verksamhetens kvalitet.  

Omsorgsnämndens övergripande mål är att kommuninvånarna ska tillförsäkras en god och patientsäker 

vård. Under 2021 har nya nämndmål tagits fram och i dessa mål har vårdgivarens hälso- och sjukvårds-

ansvar tydliggjorts. Varje mål har en eller flera indikatorer kopplade till sig vilka är uppföljningsbara, 

mätbara och godkänd måluppfyllelse finns angivet.  

  

Indikator Beskrivning Mål 

Åtgärder mot fall, undernäring, 

trycksår och nedsatt munhälsa för 

personer i särskilt boende, andel (%) 
● > 80 % måluppfyllnad 

Minst 80 % av personer i särskilt 

boende med risk ska ha minst en utförd 

åtgärd mot riskområdet. 

Mätmetod: kvalitetsregistret Senior alert 

74 % (73 %) 

 

Åtgärder mot fall, undernäring, 

trycksår och nedsatt munhälsa för 

personer med hemsjukvård, andel (%) 
● > 50 % måluppfyllnad 

Minst 50 % av personer med 

hemsjukvård med risk ska ha minst en 

utförd åtgärd mot riskområdet. 

Mätmetod: kvalitetsregistret Senior alert 

0 % (0 %) 

 

Nattfastemätningar i särskilt boende. 

● < 11 timmar (medelvärde) 

Antalet timmar som en person fastar 

under natten ska inte överstiga 11 h.  

Mätmetod: Manuell mätning kvartalsvis. 

10,6 h (10,46 h) 

 

Följsamhet till basal hygienrutin och 

klädregler. 

● 90 % av alla åtta steg 

Personalens följsamhet ska vara minst 

90 %. 

Mätmetod: PPM-mätning kvartalsvis. 

59 %, 58 %,  

54 %, 72 %  

 

Läkemedelsgenomgångar på patienter 

där kommunen har ett övertaget 

läkemedelsansvar. 

● 100 % måluppfyllnad 

Alla personer (100 %) i särskilt boende 

eller med hemsjukvård ska ha minst en 

läkemedelsgenomgång per år.  

Mätmetod: Manuell mätning. 

? %1 (< 50 %) 

 

Palliativ vård: Erbjudande om 

efterlevnadssamtal. 
● 100 % måluppfyllnad 

Alla anhöriga (100 %) ska i anslutning 

till dödsfall erbjudas efterlevnadssamtal. 

Mätmetod: Svenska palliativregistret 

72 % 

(2020: 65 %) 

 

Figur 1. Nämndmål och måluppfyllelse 2021. 

                                                      
1 Sammanställning har inte varit möjlig att göra. Att målet inte är uppfyllt bygger på en enkätstudie där 90 % av de 
sjuksköterskor som deltog svarade att läkemedelsgångar aldrig utförs enligt avtal och 10 % att de sälla gör det. 
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Organisation och ansvar 

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

Här följer en kort beskrivning av roller och ansvarsfördelning för planering, ledning och egenkontroll 

av patientsäkerhetsarbetet på olika nivåer. Även stödfunktioner presenteras. 

 

Omsorgsnämnd 

Omsorgsnämnden ansvarar för ledning, styrning och uppföljning av hälso-och sjukvård (HSL) samt 

för att inrätta ett ledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet. Detta innebär till exempel att 

Omsorgsnämnden ska: 

 Fastställa mätbara mål för kvalitetsarbetet inom HSL. 

 Se till att verksamheten ges resurser så att förutsättning finns för måluppfyllelse i alla de mål som 
finns för verksamheten. 

 Utse verksamhetschef för HSL och fastställa deras skyldigheter och befogenheter samt säkerställa 
samverkansformer mellan medicinskt ansvarig sjuksköterska, medicinskt ansvarig för 
rehabilitering och verksamhetschef för HSL.  

 

Förvaltningschef  

Förvaltningschef har ett övergripande ansvar för att planera, leda, samordna och utveckla 

verksamhetens patientsäkerhetsarbete. 

 

Verksamhetschef enligt 4 kap 2 § Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)  

Verksamhetschef enligt 4 kap 2 § Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) utses av Omsorgsnämnden. 

Verksamhetschef ska säkerställa att patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och 

säkerhet i vården tillgodoses vilket innebär Verksamhetschef har ett övergripande ansvar över: 

 Lokaler, teknik, personal samt verksamheten inom hälso- och sjukvården. 

 Att operativa mätbara verksamhetsmål formuleras samt att målen uppnås. 

 Att verkställa patientens trygghet, säkerhet, kontinuitet och samordning.  

 Att utfallet av mätningar analyseras, medarbetarna delges resultatet samt åtgärder initieras. 

 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS  

Hälso- och sjukvårdsförordning (2017:80) 4 kap. 6 § första stycket  

Legitimerad specialistsjuksköterska som ska utöva sitt ansvar genom att planera, styra, kontrollera, 

dokumentera och redovisa arbetet med patientsäkerhet och kvalitet: 

 Patienten får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet inom kommunens 

ansvarsområde. 

 Patienten får den vård och behandling som en läkare förordnar om. 

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

 Beslut om att delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser är förenliga med säkerhet för patienten. 

 Det finns ändamålsenliga och väl fungerande rutiner för läkemedelshantering, rapportering enligt 

6 kap. 4 § patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, och att kontakta läkare eller annan hälso- och 

sjukvårdspersonal när en patients tillstånd fordrar det. 
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 Upprätthålla och utveckla verksamhetens kvalitet och säkerhet inom ramen för det 

ledningssystem som finns inom verksamheten. 

 Rutiner, riktlinjer och processer är kända och implementerade till verksamheternas enhetschefer. 

 Utreda och anmäla allvarlig skada eller risk för allvarlig skada enligt Lex Maria. 

 Ansvara att ta fram rutiner för rapporteringsskyldigheten. 

 

Medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR  

Hälso- och sjukvårdsförordning (2017:80) 4 kap. 6 § första stycket  

Legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast eller legitimerad arbetsterapeut som ska utöva sitt ansvar 

genom att planera, styra, kontrollera, dokumentera och redovisa arbetet med patientsäkerhet och 

kvalitet: 

 Patienten får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet inom kommunens 

ansvarsområde. 

 Upprätthålla och utveckla verksamhetens kvalitet och säkerhet inom ramen för det 

ledningssystem som ska finnas inom verksamheten. 

 Upprätta och uppdatera rutiner samt processer utifrån gällande lagstiftning.  

 Det finns behövliga direktiv och instruktioner för rehabiliteringsverksamheten. 

 Rutiner, riktlinjer och processer är kända och implementerade till verksamheternas enhetschefer. 

 Journaler förs i den omfattning som förskrivs i patientdatalagen. 

 Att det finns rutiner kring medicintekniska hjälpmedel som följer de krav som lagstiftning, avtal 

och regler ställer  

 Att hjälpmedel är patientsäkra, ändamålsenliga, håller god kvalitet och hygiensäker standard. 

 Utreda och bedöma avvikelser gällande hjälpmedel. 

 

Enhetschefer för legitimerad personal 

 Ansvarar för att personalen får adekvat vidareutbildning för att möta kommande vårdbehov och 

krav. 

 Ansvarar för att MAS och MAR:s riktlinjer är kända och följs av legitimerad personal. 

 Analyserar och vidtar åtgärder vid avvikelser som berör hälso- och sjukvårdsinsatser.  

 Samverkar med interna och externa aktörer för att tillgodose att patienternas vård ges på rätt 

vårdnivå. 

 Ansvarar för att egenkontroller utförs enligt verksamhetens rutiner och riktlinjer.  

 Upprätthålla och utveckla verksamhetens kvalitet och säkerhet inom ramen för det 

ledningssystem som finns inom verksamheten. 

 

Hälso- och sjukvårdspersonal 

Legitimerad personal är skyldiga att bidra till en hög patientsäkerhet och att systematiskt utveckla 

verksamheten: 

 Arbeta i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet  

 Ge en sakkunnig och omsorgsfull vård 
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 Enbart delegera när det är i enlighet med god och säker vård 

 Bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls, bland annat genom att rapportera vårdskador och 

risker för vårdskador till vårdgivaren 

 Även omsorgspersonal räknas som hälso- och sjukvårdspersonal då de biträder en legitimerad 

yrkesutövare t.ex. med en delegerad arbetsuppgift och är då enligt patientsäkerhetslagen 

(2010:659) skyldig att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls och har även 

rapporteringsskyldighet.  

 

Läkare 

Hälso- och sjukvårdsförordning (2017:80), 12 kap. 3 § 

Patienter ska erbjudas en god och säker vård av hög kvalitet (HSL 2017:30). För att förvaltningen ska 

kunna leva upp till detta är det en förutsättning att läkaren utför sitt medicinska ansvar enligt avtal: 

Sölvesborgs vårdcentral och Valjehälsans vårdcentral ansvarar för läkarkompetensen i Sölvesborgs 

kommun. Sölvesborgs vårdcentral har i sin tur en överenskommelse med läkarbilen för vissa av deras 

ansvarsområden. Regionens läkare har inget ledningsansvar inom den kommunala hälso- och 

sjukvården.  

 

Enhetschef särskilt boende, hemtjänst och funktionshindersomsorgen 

 Ansvarar för att rutiner och riktlinjer är kända på enheterna.  

 Ansvarar för att ny personal har den kompetens som behövs med hänsyn till de krav som ställs på 

verksamheten. 

 Ansvarar för att ny personal får den introduktion som krävs för att utföra uppdragen. 

 Ansvarar för att egenkontroller utförs enligt verksamhetens rutiner och riktlinjer. 

 Ansvarar för att basala hygienrutinen är väl förankrad och följs av personalen. 

 Upprätthålla och utveckla verksamhetens kvalitet och säkerhet inom ramen för det 

ledningssystem som finns inom verksamheten. 

 

Stödfunktioner 

 Smittskydd, Region Blekinge, genom kontinuerlig samverkan, utarbetande av länsövergripande 

riktlinjer och rutiner, smittspårning och övervakning av epidemier. 

 Vårdhygien, Region Blekinge, genom hygienronder, rådgivning i vårdhygieniska frågor samt 

undervisningsmaterial. 

 Patientnämnden, Region Blekinge, genom att i samråd med Omsorgsförvaltningen hjälpa 

patienter och anhöriga om de upplever problem med den vård och omsorg de mottagit. 

Upplevelserna återförs till vården och är en del av vårt systematiska kvalitetsarbete kring 

patientsäkerhet och god och säker värd.  

 IT-samordnare, för att verksamheten ska kunna använda digitaliseringens och e-hälsans 

möjligheter och skapa patientsäker dokumentation och informationshantering. 

 Kris- och beredskapssamordnare genom krissamverkan i samband med pandemin. 

 Kommunikation: genom att med kommunikationsinsatser och rådgivning tydliggöra budskap från 

rutiner och riktlinjer och underlätta för patienter, medarbetare och anhöriga att ta till sig 

informationen. 
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Samverkan för att förebygga vårdskador 

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

Följande processer har identifierats där samverkan sker för att förebygga att patienter drabbas av en 

vårdskada. 

 

HSL ledningsgrupp 

Verksamhetschef enligt 4 kap 2 § Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), Enhetschefer för legitimerad 

personal samt MAS ingår i ledningsgrupp för hälso- och sjukvård. Ledningsgruppen planerar och 

utvecklar hälso- och sjukvården och arbetar för en ökad patientsäkerhet inom ramen för vårdgivarens 

ansvar. Frekvens: Varje vecka. 

 

Medicinskt ansvariga i Blekinge 

Länsövergripande samverkan med medicinskt ansvariga sjuksköterskor och medicinskt ansvarig för 

rehabilitering kontinuerligt med fysiska möten varje månad. Syftet är att planera, utveckla och 

systematisera det länsövergripande patientsäkerhetsarbetet. Frekvens: En heldag varje månad. 

 

Smittskydd 

Länsövergripande samverkan relaterad till pandemin med smittskyddsläkare, chefsläkare över länets 

vårdcentraler, samordnare för läkarbilen samt medicinskt ansvariga sjuksköterskor i Blekinge. Syftet är att 

öka patientsäkerheten under covid-pandemin. Frekvens: Varje eller varannan vecka. 

 

Intern krissamverkan 

Intern krissamverkan syftar till att säkerställa en fortsatt funktionell verksamhet inom kommunen och en 

fortsatt god och säker vård inom förvaltningen. 

Kommunens krisledningsstab leds av kris- och beredskapssamordnare. Frekvens: Varje vecka. 

Omsorgsförvaltningens krisledningsgrupp avvecklades 1 mars. 

 

Vårdcentralerna 

Vårdcentralerna och kommunens HSL-ledning samverkar kring läkarinsatserna som vårdcentralerna 

ansvarar för. Arbetet styrs av ett övergripande ramavtal och berörda verksamheter har ansvar att samverka 

och följa ingångna avtal för att patientsäkra vården. Frekvens: Fyra gånger/år. 

 

Timansstenar 

Lov-handläggare och MAS har en strukturerad samverkan med Timansstenar i syfte att både kontrollera 
och vara ett stöd i arbetet med att erbjuda en verksamhet med hög kvalitet och patientsäkerhet. 
Samverkan utgår från ett årshjul och en egenkontrollsplan. Frekvens: Fyra gånger/år. 
Kommunens MAS har även en kontinuerlig dialog med verksamhetens MAS. 

 

Läkemedelskommittén 

Läkemedelskommittén är ett rådgivande organ vars uppdrag är att verka för säker samt vetenskapligt 

belagd och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning i Blekinge. Läkemedelskommittén ger obunden 

läkemedelsinformation, utbildning till vårdpersonal samt skapar rutiner för hur läkemedelsgenomgångar 

ska gå till. Frekvens: Två gånger per år. 
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Uppsökande tandvård 

Målgruppen som har stort och långvarigt behov av sjukvård och omsorg har rätt att bli erbjuden 

uppsökande tandvård, munhälsobedömning, som utförs av Folktandvården. MAS för en regelbunden 

dialog med regionens tandhygienister för att säkerställa god kvalitet i munhälsa.  

 

Lagen om samverkan (LOS) 

En överenskommelse som reglerar utskrivning från slutenvård mellan Region Blekinge och kommunerna i 

länet. Överenskommelsen bygger på lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 

(2017:612) som syftar till att fastställa ansvarsfördelning vid utskrivning från slutenvård till öppenvård och 

kommunal vård- och omsorg. 

Sölvesborg har ett tvärprofessionellt hemgångsteam bestående av biståndshandläggare, sjuksköterska och 

arbetsterapeut som arbetar lokalt och i samverkan med öppenvården. Blekinge har en länsgemensam rutin 

för att trygga informationshantering och ett gemensamt elektroniskt vårdplaneringssystem, Prator. Idag 

fungerar Prator-rutinen bristfälligt vilket kan inverka negativt på patientsäkerheten och kvalitet i 

vårdövergångar.  

 

Samordnad individuell plan, SIP  

Samverkan tillsammans med patient om insatser från Regionen och Sölvesborgs kommun behöver 

samordnas för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda eller att den enskilde önskar en samordning 

av sina insatser. SIP ger den enskilde ett ökat inflytande och blir därmed mer delaktig i sina vård- och 

omsorgsinsatser. 

 

Beslutsstöd VISAM  

Ett verktyg för sjuksköterskor inom den kommunala hälso- och sjukvården som ska användas vid 

försämring av patientens status och vid behov av ställningstagande till rätt vårdnivå.  

I stöd av VISAM förebyggs även återinläggningar och informationsöverföring mellan berörda vårdgivare i 

samband med byte av vårdansvaret. 

 

Nationell patientöversikt, NPÖ 

Ett webbaserat verktyg för sammanhållen journalföring som ökar patientsäkerheten genom att behörig 

vårdpersonal kan ta del av information som finns i patientens journal hos andra vårdgivare i Sverige 

oavsett journalsystem. 

 

Ledningssamverkan vård- och omsorg, LSVO 

LSVO:s strategiska ledningsgrupp samt fyra operativa verksamhetsgrupper, äldre/somatik, IFO/psykisk 

hälsa/funktionshinder, FoU samt E-hälsa samverkar länsövergripande i syfte att tillförsäkra Blekinges 

invånare en god hälsa. 

 

Kunskapsstyrning i lokala programområden (LPO) 

I arbetet med att ta fram personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp för ett antal sjukdomsområden 

finns kommunerna med som representant. Vårdförloppen syftar till att skapa en jämlik vård med hög 

kvalitet i hela landet och är en samverkan mellan region och kommuner. Införande sker successivt med 

början 2020. 
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Informationssäkerhet 

HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1 § 

En kort redogörelse över åtgärder som vidtagits för att förbättra informationssäkerheten. 

 

SITH-kort 

SITH-kort är en nationell elektronisk säkerhetslösning som uppfyller patientdatalagens krav på säker 

identifiering. Används för inloggning i vårdtjänster på Internet, såsom Pascal, Prator, Nationell 

patientöversikt (NPÖ) och kvalitetsregister. All legitimerad personal använder SITHS-kort för inloggning i 

befintligt journalsystem.  

 

Prator och NPÖ 

Det finns länsgemensamma rutiner för att trygga informationshantering vid byte av vårdgivare vilket bl.a. 

sker genom ett elektroniskt vårdplaneringssystem, Prator. Lagen om säker utskrivning/samverkan (LOS) 

och tillgången till Nationell patientöversikt (NPÖ).  

Utskrivningsprocessen i länet fungerar inte tillfredsställande idag. Av de externa avvikelser som skrevs 

under 2021 var 56 % relaterade till Prator. De vanligaste problemen vid utskrivning är att patient skrivs ut 

innan processen i Prator är slutförd, patienten inte läggs upp för planering i Prator, bristande eller 

utebliven information och planering samt utebliven återkoppling då kommunens hemgångsteam 

efterfrågar ytterligare information. En god kommunikation vid vårdövergångar är en förutsättning för en 

god och säker vård. Frågan har lyfts i MA-nätverkets samverkan med regionen och i en lokal arbetsgrupp 

med regionens hälso- och sjukvårdsstrateger. Nytt lokalt tillägg har skrivits till den äldre Blekingerutinen 

för samverkan vid utskrivning. 

NPÖ är ett webbaserat verktyg för sammanhållen journalföring, vilket innebär att vårdgivare gör vissa av 

sina journaluppgifter tillgängliga för varandra. Detta leder till ökad patientsäkerhet genom att underlättar 

samordningen av vårdinsatser och beslutsunderlag för diagnos, behandling och uppföljning då länet 

saknar ett gemensamt patientjournalsystem. 

 

Åtgärdskoder enligt KVÅ 

All legitimerad personal har kompetens i att använda klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ) i 

patientdokumentationen. KVÅ är obligatoriska att rapportera till Socialstyrelsens hälsodataregister och 

skapar förutsättningar för lokal uppföljning, systematiskt kvalitetsarbete samt för uttag till nationell 

statistik (om vårdåtgärder). 

 

Samordnad Individuell Plan, SIP 

SIP är ett dokument och ett verktyg för samverkan, som ger en samlad beskrivning av individens 

pågående och planerade vård- och omsorgsinsatser. SIP ska ge en helhetsbild och förenklar för berörda 

som snabbt kan få en översikt av alla pågående insatser. Detta arbetssätt skapa tydlighet och överblick 

vilket leder till förbättrad patientsäkerhet. 

Under 2021 har 1880 patienter skrivits ut från Blekingesjukhuset och 56 (72) SIP:ar är genomförda. 25 % 

av utskrivna patienter har återinskrivits på sjukhuset inom 30 dagar. 

 

                                                      
2 Siffra inom parentes anger förra årets värde. 

sip:ar
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Loggkontroll 

Syftet med loggkontrollerna är att regelbundet undersöka om inloggade personer är behöriga till ärendet. 

Personalen informeras vid anställning om att loggkontroller görs regelbundet i våra system. 

 

En god säkerhetskultur  

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

Organisationen ger då förutsättningar för en kultur som främjar säkerhet.  

Efter att brister i säkerhetskulturen definierats som en bidragande orsak vid 

utredningen till en händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en 

vårdskada i oktober 2021 har beslut fattats om att arbetsmiljöverkets enkätverktyg 

kring säkerhetskulturen på arbetsplatsen ska användas strukturerat inom förvaltningen. 

Arbetssättet tydliggör hur chefer för ut och förankrar säkerhetstänkandet till sina medarbetare, undersöker 

strukturerat vad den egna verksamheten behöver förbättra samt hur detta arbete kan genomföras.  

 

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. Förvaltningens sjuksköterskor har under året varit belastade med extra 

arbetsuppgifter relaterade till pandemin, nya avancerade arbetsuppgifter relaterade 

till omställningen till Nära vård samt en hög sjukfrånvaro. 

 

Exempel på extra arbetsinsatser relaterade till pandemin: 

 Vaccination med drygt 1400 doser 

 PCR-provtagning: 186 nasopharynxodlingar 

 Identifiering av patienter med risk att utveckla svår covid 

 Postcovid oxygenbehandling 

 Covid-relaterad handledning till baspersonal 

 

Exempel på extra arbetsinsatser som är relaterade till omställningen mot Nära vård samt utvecklandet av 

resurser kring Läkarbilen som möjliggjort att mer avancerad hälso- och sjukvård i kommunen varit 

genomförbar utifrån läkaransvaret: 

 Initiering av avancerad medicinsk plan (AMP) 

 Geriatriska riskbedömningar 

 Blodtransfusioner 

 Intravenös antibiotika 

 Implementering av MittVaccin, vaccinationsregister 

Sjuksköterskornas sjukfrånvaro under året har uppgått till i snitt drygt 7 % med perioder av frånvaro på 

upp till 30 %. 

Prioriteringar har fått göras i sjuksköterskornas uppdrag vilket bl.a. medfört att resultat från 

verksamhetens kvalitetsområden och nationella kvalitetsregister inte kunnat registreras, analyseras och 

följas upp. Inte heller har det funnits möjlighet för sjuksköterskorna att systematiskt bedriva 

kvalitetsarbete i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen.  
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Kompetensutveckling har inte kunnat genomföras strukturerat. Den som genomförts har varit 

webbaserad och uteslutande varit relaterad till pandemin.  

Den rådande situationen som pågått under pandemiåren har resulterat i patientsäkerhetsbrister. Då 

pandemin är över och det åter finns tids- och personalmässiga förutsättningar till strukturerad 

kompetensutveckling behöver detta prioriteras i verksamheterna då det finns en ”kompetens- och 

kvalitetsutvecklingsskuld”.  

 

Patienten som medskapare  

En grundläggande förutsättning för en säker vård är patientens och de närståendes 

delaktighet. Vården blir säkrare om patienten är välinformerad, deltar aktivt i sin 

vård och ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med 

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

 

PSL 2010:659 3 kap. 4 § 

En delaktig patient bidrar till säker vård. Ambitionen är att vården utformas och genomförs så långt som 

möjligt i samråd med patienten: 

 Varje patient har en patientansvarig sjuksköterska i syfte att skapa en högre kontinuerlighet och 

tillgänglighet vilket är viktiga faktorer för patientdelaktighet.  

 Varje patient får individuellt anpassad information då kunskap och insikt är en förutsättning för 

att vara delaktig i sin vård, val av behandlingsalternativ och hjälpmedel. 

 Varje patient är en del av det tvärprofessionella vårdteamet och teamet är inte komplett utan 

patientens perspektiv. Varje medarbetare i verksamheten har ett ansvar för att involvera och 

lyssna på patienten. 

 Varje patient har möjlighet att ha sin närstående involverade i sin vård och behandling. Det är i 

första hand patienten som avgör vem som räknas som närstående.  

 Varje patient styr vilka yrkeskategorier och vilka vårdgivare som får ta del av vårdinformation 

genom att lämna samtycke till informationsöverföring. Samtycke lämnas även för Nationell 

Patientöversikt, NPÖ och kvalitetsregister. 

 Varje patient med insatser både från kommun och region har rätt att initiera en samordnad 

individuell vårdplanering. 

 Varje patient som inte är nöjd med sin vård och behandling kan lämna synpunkter och klagomål.  

Information om hur patienter och närstående upplever sin vård insamlas främst från 

klagomålshanteringen. I nuläget hanteras den manuellt vilket kan resultera i färre klagomål och 

knapphändig information för att bedriva ett aktivt utvecklingsarbete. Arbete pågår med att digitalisera 

klagomålshanteringen. 
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AGERA FÖR SÄKER VÅRD 

SOSFS 2011:9, 5 kap. 2 §, 7 §, 8 §, 7 kap. 2 § p 2, PSL 2010:659, 3 kap. 10 §  

Vårdgivaren ska utöva egenkontroll, vilket ska göras med den frekvens och i 

den omfattning som krävs för att vårdgivaren ska kunna säkra 

verksamhetens kvalitet.  

Egenkontroll är en viktig del av arbetet med att ständigt förbättra 

verksamheten. Genom att ha ett egenkontrollprogram med återkommande 

genomgångar av olika kvalitetsområden så kan många kvalitetsbrister upptäckas innan någon skada är 

skedd. Egenkontroller är en del av verksamhetens systematiska kvalitetsarbete, de ska utföras systematiskt 

och fokusera på det som i realiteten är betydelsefullt för att säkerställa en god och säker vård för patienten.  

Resultatet kan även användas för att t.ex. göra jämförelser av verksamhetens resultat med andra 

verksamheters och nuvarande resultat med tidigare.  

 

Kvalitetsområden 

Här presenteras de egenkontrollplanen med de kvalitetsområden som identifierats och som systematiskt 

ska kontrolleras i syfte att öka patientsäkerheten.  

 

Egenkontrollplan  

 
Kvalitetsområde Målsättning 

 
Uppfyllnad3 

Senior alert: Patient ska riskbedömas för fall, undernäring, trycksår 
och dålig munhälsa i särskilt boende. 

90 %  97 % 
 

Senior alert: Åtgärdsplan4 ska finnas hos patienter med identifierad 
risk (Säbo). 

90 %  100 % 
 

Senior alert: Utförda åtgärder5 enligt åtgärdsplan (Säbo) 
 

90 % 74 % 
 

Senior alert: Patient ska riskbedömas för fall, undernäring, trycksår 
och dålig munhälsa i hemsjukvården. 

90 %  0 % 
 

Senior alert: Åtgärdsplan ska finnas för 90 % av patienterna med 
identifierad risk (hemsjukvård). 

90 % 0 % 
 

Senior alert: Utförda åtgärder enligt åtgärdsplan (hemsjukvård) 
 

90 % 0 % 
 

Palliativregistret: Efterlevande-samtal 100 % 72 % (65 %) 
 

Palliativregistret: Brytpunkts-samtal  98 % 
 

65,3 % (79,2 %) 
 

Palliativregistret: Opioider ordinerat vid smärtgenombrott 98 % 93,1 % (94,8 %) 
 

Palliativregistret: Ångestdämpande ordinerat vid behov 98 % 
 

94,4 % (96,1 %) 
 

Palliativregistret: Smärtskattning sista levnadsveckan 100 % 
 

52,8 % (54,5 %) 
 

Palliativregistret: Munhälsobedömning sista levnadsveckan 90 % 62,5 % (54,5 %) 
 

                                                      
3 Siffra i parentes visar förra årets resultat.  
4 Andel/antal riskbedömningar med minst en planerad åtgärd per riskområde. 
5 Andel/antal uppföljningar som gjorts inom 6 månader från åtgärdsplaneringen och som har minst en utförd åtgärd 
per riskområde med risk. 
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Palliativregistret: Trycksår 90 % 
 

79,2 % (90,9 %) 
 

Palliativregistret: Mänsklig närvaro i dödsögonblicket 90 % 
 

98,6 % (94,8 %) 
 

Läkemedelsgenomgångar särskilt boende 
 

100 % 
 

? % (50 %) 
 

Läkemedelsgenomgångar ordinärt boende 
 

100 % ? % (? %) 
 

Basala hygienrutiner och klädregler (BHK) 90 % 
 

59 %, 58 %, 54 %, 72 %  
 

Nattfasta 
 

11 h 
 

10,6 h (10,46) 
 

Figur 2: Egenkontrollplan. 

 

Senior alert: Risk för fall, undernäring, trycksår och munhälsa 

I det nationella kvalitetsregistret Senior alert riskbedöms alla äldre som möter vård och omsorg. Det är ett 

förebyggande verktyg som syftar till att minska vårdskador6 och öka patientsäkerheten. Då en risk 

uppmärksammas sätts förebyggande åtgärder in och dessa ska utvärderas efter 6 månader. Vad gäller 

utvärderingar har vissa särskilda boenden en uppföljning på 0 %. Riskbedömningar enligt Senior alert 

genomförs 2 gånger/år. 

Totalt har 149 (141) unika patienter riskbedömts och antalet registreringar uppgår till 211 (225): 

 Risk för fall: Fall utgör en stor fara för att en person bli långvarigt försvagad eller skadad. Faktorer 

som ökar fallrisken är nedsatt balans och muskelstyrka, användning av vissa läkemedel, demens 

och nedsatt kognition, nedsatt syn eller fel glasögon, tidigare fallhändelse och rädsla för att falla, 

dålig belysning samt hala eller ojämna golv.  

 Risk för undernäring: Undernäring, definieras som en näringsrubbning och kan leda till en 

försämrad kroppssammansättning, funktionsförmåga eller sjukdomsförlopp. Riskbedömningen 

görs utifrån tre bedömningspunkter; ofrivillig viktförlust, ätsvårigheter och undervikt. 

 Risk för trycksår: Trycksår orsakar ett stort fysiskt, känslomässigt och socialt lidande. Räknas som 

en vårdskada om de kunnat förhindras. 

 Risk för ohälsa i munnen: Munhälsan är central för välbefinnande, livskvalitet och hälsa. 

Sambandet mellan munhälsa och allmän hälsa blir allt tydligare med stigande ålder. Muntorrhet 

och oförmågan att göra ordentligt rent i munnen är riskfaktorer. Munvård är en del i den dagliga 

omvårdnaden. 

 

Vårdrelaterade infektioner (VRI) 

Svenska HALT utför punktprevalensmätning (PPM) av vårdrelaterade infektioner och 

antibiotikaanvändning inom särskilt boende. Målsättningen är att erbjuda ett nationellt enhetligt 

mätverktyg så att förekomsten av vårdrelaterade infektioner och antibiotikaanvändning inom särskilt 

boende kan inventeras som ett led i patientsäkerhetsarbetet. Mätningen görs en gång om året i 

kvalitetsregistret Senior alert. Detta år har detta arbete fått prioriteras bort. 

 

Palliativ vård 

Svenska palliativregistret mäter på patientnivå hur enheter lever upp till definierade kriterier för god vård i 

livets slutskede. Denna information möjliggör ett kontinuerligt förbättringsarbete som syftar till optimal 

vård för dessa patienter oavsett diagnos och typ av vårdenhet. Följande kvalitetsområden mäts: 

 Efterlevandesamtal 

                                                      
6 Vårdskada definieras som lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat 
undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården. 
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 Brytpunktssamtal 

 Opioider ordinerat vid smärtgenombrott 

 Ångestdämpande ordinerat vid behov 

 Smärtskattning sista levnadsveckan 

 Munhälsobedömning sista levnadsveckan 

 Trycksår 

 Mänsklig närvaro i dödsögonblicket 

 

 

Figur 3: Spindeldiagram över kvalitetsindikatorer Palliativ vård. Det röda målvärdet är Socialstyrelsens mål för 

en god vård i livets slutskede. Det gröna fältet visar kommunens resultat. 

 

Utvecklingsområden i förvaltningen är smärtskattning och munhälsobedömningar under patientens sista 

levnadsvecka samt dokumenterade brytpunktssamtal. 

 

Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD) 

BPSD-registret är ett nationellt kvalitetsregister med syfte att kvalitetssäkra vården av personer med 

demenssjukdom och uppnå ett likvärdigt omhändertagande av dessa patienter i hela landet.  

BPSD drabbar någon gång ca 90 % av patienter med en demenssjukdom och kan bestå i t.ex. aggressivitet, 

oro, apati, hallucinationer eller sömnstörningar. Då symtomen minskar välbefinnandet är det viktigt att 

hitta sätt att förebygga, lindra och bemöta dessa på bästa sätt.  

BPSD-utbildningar kan inte genomföras digitalt och har fått pausas under pandemin vilket innebär att 

ingen ny personal har utbildats. Så snart restriktioner tillåter det kommer utbildningarna att återupptas. 

 

Läkemedelsgenomgångar 

Vårdcentralerna ansvarar för läkarinsatserna på särskilda boenden och för patienter i ordinärt boende med 

hemsjukvård. Kvalitetsindikatorn för en god läkarmedverkan är antalet läkemedelsgenomgångar som 

genomförts. Läkemedelsgenomgångarna har som syfte att kartlägga, ompröva och följa upp en patients 
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samtliga läkemedel för att öka kvaliteten och säkerheten i läkemedelsbehandlingen. De syftar även till att 

upptäcka, åtgärda och förebygga läkemedelsrelaterade problem (LRP). Under 2021 har stora brister setts i 

läkarsamverkan. Utförligare presentation under ”Tillförlitliga och säkra system och processer”. 

Resultat från läkemedelsgenomgångarna har inte kunnat inhämtas då sjuksköterskorna är hårt belastade. I 

en enkät om läkarsamverkan som genomfördes under hösten deltog ca 50 % av sjuksköterskorna och av 

dem svarade 90 % att läkemedelsgenomgångar aldrig utfördes och 10 % av de sällan utfördes enligt avtal. 

De läkemedelsgenomgångarna som utförts inom hemsjukvården har uteslutande gjorts av specialistläkare 

på regionen, inte patientansvarig läkare i primärvården. 

 

Basala hygienrutiner och klädregler (BHK) 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) bjuder in till en nationell punktprevalensmätning av följsamheten 

till basala hygienrutiner och klädregler 1-2 gånger per år. Vårdgivare har även möjlighet att använda 

instrumentet och initiera egna mätningar mer frekvent. Syftet är att, med hjälp av observationsstudier, 

mäta följsamheten i verksamheterna då detta är viktigt i ett förebyggande arbete mot smittspridning och 

vårdrelaterade infektioner.  

Förvaltningen lever inte upp till målen med 90 % följsamhet i PPM-mätningarna. Utförligare presentation 

under ”Tillförlitliga och säkra system och processer”. 

 

Nattfasta 

God nutrition ska ses som en del av den medicinska behandlingen och det är nattfastans längd som 

används som en kvalitetsindikator för en god vård och hög patientsäkerhet. Rekommendationen är att 

nattfastan inte ska överstiga 11 timmar vilket skulle bidra med ett flertal hälsoeffekter t.ex. bibehållen 

muskelmassa, jämnare blodsocker, mer energi till fysisk aktivitet, förbättrad sårläkning, fallprevention, 

förebyggande av förstoppning och bättre sömn.  

Nattfastemätningar genomförs fyra gånger per år på Särskilda boenden.  

Under året har deltagandet i mätningarna varit relativt lågt där endast ett särskilt boenden deltagit på alla 

fyra mätningarna, tre boenden har deltagit till viss del och ett särskilt boende har inte genomfört några 

nattfastemätningar alls under året. 

 

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. Här 

följer en sammanfattande beskrivning av arbetssätt, samarbeten och åtgärder som haft 

betydelse för att förbättra patientsäkerhetsarbetet under året. 

 

Är vården säker idag? 

Enligt patientsäkerhetslagen ska vårdgivare anmäla händelser till IVO som har medfört eller hade kunnat 

medföra en allvarlig vårdskada7. Vårdgivarna är skyldiga att genomföra en utredning av den aktuella 

                                                      
7 En allvarlig vårdskada definieras som en vårdskada som är bestående och inte ringa, eller som har lett till att 
patienten fått ett väsentligt ökat vårdbehov eller avlidit. 
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händelsen. I Sölvesborgs kommun är det MAS som utreder och följer upp händelser som har medfört 

eller hade kunnat medföra en vårdskada.  

 

Utredning av händelser – vårdskador/Lex Maria 

Under 2021 har två händelser bedömts som allvarliga och dessa har anmälts och utretts enligt Lex Maria. 

 

Händelse 1: 

Outbildad baspersonal kopplade bort ett dropp från en perifert insatt central kateter (PICC-LINE) 

Bedömning av 

bakomliggande 

och bidragande 

orsaker 

Medarbetaren saknade formell kompetens i form av t.ex. undersköterskeutbildning. 

Vårdgivaren eftersträvar att all omsorgspersonal har en undersköterskeutbildning 

men i extrema situationer, som covid-pandemin, har det visat sig att verksamheten 

inte kan leva upp till detta. 

Introduktionen av ny personal gav inte medarbetaren reell kompetens för arbetet. 

Medarbetarens uppdrag var inte tydliggjort. Befintliga checklistor saknade moment 

för och genomgång av vad hälso-och sjukvårdsuppgifter är och vem som utför dem. 

Legitimerad personal har inte varit involverade i introduktionen av ny 

omsorgspersonal. 

Åtgärder Anställa en sjuksköterska som i sitt ansvarsområde har att säkerställa att 

introduktionen av ny omsorgspersonal håller hög kvalitet och ger medarbetarna den 

kunskap de behöver för att arbeta i en högriskverksamhet.  

Utveckla en systematisk och enhetlig introduktion av omsorgspersonal som även 

omfattar medicinska aspekter för att definiera och tydliggöra uppdraget Legitimerad 

personal ska vara delaktig.  

Lärande  Händelsen och de åtgärder som är beslutade har kommunicerats ut till enhetschefer 

som på arbetsplatsträffar informerar sina medarbetare. 

Uppföljning Legitimerad metodutvecklare är anställd. 

Enhetlig introduktion av omsorgspersonal är initierad.  

Händelse 2: 

Vårdbiträde på särskilt boende arbetade med covid-symtom. 

Bedömning av 

bakomliggande 

och bidragande 

orsaker 

Medarbetaren saknade formell kompetens i form av t.ex. undersköterskeutbildning. 

Det saknas samlad, lättillgänglig, riktad Covid-relaterad information till vård- och 

omsorgspersonal utifrån ett personalperspektiv. 

Ett systematiskt arbete kring säkerhetskultur inom vård- och omsorg bedrivs idag 

inte fullt ut. 

Åtgärder Arbetet kring strukturerad introduktion av baspersonal initierades som en åtgärd efter 

den tidigare allvarliga händelsen. Projektgrupp består av metodutvecklare, 

kvalitetsutvecklare, enhetschef och MAS. 

En språkligt lättillgänglig personalhandbok relaterad till pandemin bör utarbetas då 

förvaltningens covid-rutin har ett patientfokus och till viss del ett mindre tillgängligt 

medicinskt språk. 

Arbetsmiljöverkets (AMV) enkätverktyg kring säkerhetskulturen på arbetsplatsen ska 

användas strukturerat inom förvaltningen. Verktyget tydliggör hur chefer för ut och 

förankrar säkerhetstänkandet till sina medarbetare samt strukturerat undersöker vad 

den egna verksamheten behöver förbättra och hur detta arbete kan genomföras. 
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Lärande Händelsen och de åtgärder som är beslutade har kommunicerats ut till enhetschefer 

som på arbetsplatsträffar informerar sina medarbetare. 

Uppföljning Enhetlig introduktion av omsorgspersonal är initierad. 

Personalhandbok är ännu inte introducerad. 

AMV:s verktyg är ännu inte introducerat. 

Figur 4. Lex Maria 2021 med bedömning av bakomliggande orsaker, åtgärder, lärande i organisationen samt 

uppföljning. 

 

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.  

 

Hur tillförlitliga är arbetsprocesser och system  

Här följer en sammanställning över identifierade utvecklingsområden för förbättrad patientsäkerhet inom 

förvaltningen. En kort beskrivning av problematik och vilka förbättringsarbeten som gjorts ges.  

 

Identifierade 

utvecklingsområden 

Problematik och pågående förbättringsarbete 

Systematiskt 
kvalitetsarbete  
(SOSFS 2011:9) 

Systematik i kvalitetsarbetet har en utvecklingspotential och ytterligare insatser 
på att implementera arbetssättet behövs. 
I samband med egenkontroller, riskbedömningar och avvikelsehantering 
genomförs inte en strukturerad sammanställning och analys på enheterna vilket 
innebär att central sammanställning och ett brett lärande i organisationen uteblir. 
Även förutsättningar till ett förebyggande arbete försvåras då mönster eller 
trender som indikerar brister i verksamhetens kvalitet inte kan sammanställas. 
Förbättringsarbete: 

 En ny förvaltningsövergripande rutin för hur det systematiska 
kvalitetsarbetet ska bedrivas har kommunicerats och finns i 
förvaltningens ledningssystem sedan våren 2020. 

Riskhantering Systematik i kvalitetsarbetet (se ovan) har en utvecklingspotential. 
Förbättringsarbete: 

 En ny förvaltningsövergripande rutin för riskhantering 
kommunicerades ut våren 2021 och finns i ledningssystemet. Även 
stöttande dokument i form av analysschema, riskmatris och 
handlingsplan har utarbetats. 

Ytterligare insatser för att implementera arbetssättet behövs. 
En digital lösning för dokumentation, analys och sammanställning av risker 
saknas idag men Stratsys kvalitetsledningssystem kommer att tas i bruk fr.o.m. 
2022.  

Avvikelsehantering Systematik i kvalitetsarbetet (se ovan) har en utvecklingspotential. 
Förbättringsarbete: 

 Rutinen för avvikelsehantering reviderades under hösten 2020 med 
tydlig process och ansvarsfördelning.  

 Stödjande dokument för utredning och analys av avvikelser har skrivits 
och kommunicerats.  

Ytterligare insatser för att implementera arbetssättet behövs. 
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En digital lösning för dokumentation, analys och sammanställning av avvikelser 
saknas idag men Stratsys kvalitetsledningssystem kommer att tas i bruk fr.o.m. 
2022. 

Basala hygienrutiner 
och klädregler 
(BHK) 

Att tillämpa basala hygienrutiner i all vård och omsorg är en förebyggande insats 
som syftar till att förhindra smittöverföring och VRI. Verksamheterna uppnår 
inte omsorgsnämndens målsättning trots ett intensivt förbättringsarbete under 
pandemin. Förbättringsåtgärder under året: 

 Nya utbildningsinsatser av både baspersonal och legitimerad personal. 

 PPM-mätningar har genomförts vid fyra tillfällen.  

 Ny metod, självskattning, har införts inom LSS verksamheter då de inte 
har möjlighet att använda observation som metod då de sällan arbetar 
med dubbelbemanning. 

 Ny rutin ”Vårdhygien” som tydliggör ansvar och struktur i det 
vårdhygieniska arbetet 

Fortsatt förbättringsarbete omfattar förutom en ökad följsamhet till basal 
hygienrutin även att öka deltagandet i egenkontrollen. 

Läkarsamverkan Läkarsamverkan har idag betydande brister vad gäller tillgänglighet, 
genomförande av ronder, årliga läkarkontroller och läkemedelsgenomgångar, 
ställningstagande hjärt- lungräddning (HLR) och palliativ vård.  
Förbättringsarbete som genomförts är:  

 Kontinuerlig samverkan med vårdcentralerna och läkarbilen 

 Enkät till SSK i syfte att tydliggöra brister i samverkan. Resultatet har 
sammanställts i en rapport och kommunicerats ut till berörda. 

 Ny rutin för läkarsamverkan har skrivits. 

 Avtal kring läkarsamverkan har samlats i ledningssystemet i syfte att 
tydliggöra regionens och läkarnas uppdrag och ansvar. 

 Ny rutin för HLR samt nytt dokument för läkares ställningstagande 
HLR har skrivits och kommunicerats med berörda.  

 Regionen har beslutat om ett nytt arbetssätt, avancerad medicinsk plan 
(AMP), vilket innebär att läkaransvaret tydliggörs i en årlig plan för de 
sköraste patienter.  
Förbättringsarbetet med uppföljande enkät fortsätter under nästa år. 

Introduktion 
baspersonal 

Brister i introduktion av baspersonal har under året definierats i samband med 
två utredningar enligt Lex Maria: 

 En projektgrupp har arbetat med en strukturerad introduktion samt 
kontinuerlig kompetensutveckling av ny baspersonal.  

 En legitimerad metodutvecklare har anställts och en metodbok för 
baspersonal är redan utarbetad. 

Figur 5. Sammanställning över identifierade utvecklingsområden, problematik och förbättringsarbeten som 

gjorts under 2021. 

 

Säker vård här och nu  

Hälso- och sjukvården präglas av ständiga interaktioner mellan människor, teknik 

och organisation (MTO). Förutsättningarna för säkerhet förändras snabbt och det 

är viktigt att agera på störningar i närtid.  

Är vården säker idag  

Här följer en sammanställning över identifierade utvecklingsområden för förbättrad 

patientsäkerhet inom MTO i förvaltningen. En kort beskrivning av problematik och vilka 

förbättringsarbeten som gjorts ges.  
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Identifierade 

utvecklingsområden 

Problematik och pågående förbättringsarbete 

Munhälsa Totalt genomfördes 119 munhälsobesök. 
Av dessa hade 75 brukare (63 %) en dålig munhälsa. 
Förbättringsarbeten som gjorts: 

 Regelbunden handledning och utbildning i munhälsa av regionens 
tandhygienister. Baspersonal samt även enhetschefer och 
sjuksköterskor ska delta i syfte att öka kompetens och göra 
problematiken till en ledningsfråga. 

 Införande av riskbedömningsverktyget ROAG. 

 Ny rutin ”Munhälsa” samt Socialstyrelsens nya webb-utbildning 
och vägledning för munhälsa i ledningssystemet. 

 Fortsatt kontinuerlig samverkan med tandhygienisterna. 

Kommunikation Brister i informationsöverföringen innebär en stor risk inom hälso- och 
sjukvård. Bra kommunikation förebygger avvikelser! Idag saknas ett gemensamt 
journalsystem mellan vårdgivare i länet och mellan HSL- och SoL-personal 
vilket utgör en risk där stödsystem är viktiga. Förbättringsarbeten: 

 SBAR, en metod för att säkerställa god kommunikation, har införts 
även för kommunikation mellan baspersonal och legitimerad personal. 
SBAR är ett enkelt och konkret hjälpmedel som hjälper sändaren att 
strukturera det som ska förmedlas och minskar risken för missförstånd. 

 Rutin ”Kontakt Hälso- och sjukvårdspersonal” är reviderad och 
tydliggjort vad gäller när kontakt ska tas, hur kontakt ska tas samt 
ansvarsfördelning. 

 Den lokala prator-rutinen har reviderats, samverkan med både hälso- 
och sjukvårdsstrateger och MAS-nätverket har initierats i syfte att 
komma tillrätta med bristerna i informationsöverföringen i vårdens 
övergångar där äldre patienter och patienter med kroniska sjukdomar är 
särskilt utsatta.  

 Remisser, som är en viktig kommunikationsform i hälso- och 
sjukvården, används inte fullt ut idag. Kommunens 
demenssjuksköterska dokumenterar idag t.ex. direkt i regionens 
journalsystem istället för att skicka remissvar. Förbättringsarbete 
initierat. 

Digital signering Digital signering har som syfte att öka patientsäkerhet genom att utgöra en 
kontroll för att ordinerade hälso-och sjukvårdsåtgärder utförs i rätt tid av rätt 
person och med rätt kompetens.  
Brister i förvaltningens system för digital signering har identifierats då bland 
annat legitimerad personal inte har möjlighet att se planerade insatser, följa upp 
ordinerade och delegerade åtgärder eller få återkoppling då en insats inte utförts 
eller är försenad. Förbättringsarbete: 

 Riskanalys är skriven och patientsäkerhetsrisken är kommunicerad med 
förvaltningsledningen. 

Figur 6. Sammanställning över identifierade utvecklingsområden, problematik och förbättringsarbeten som 

gjorts under 2021. 

 

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. Riskanalyser bör definiera verksamhetens svagheter så att ett proaktivt arbetssätt möjliggörs. 
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Här följer en beskrivning över hur risker för vårdskador hanteras inom verksamheten.  

Riskhantering Hur risken för vårdskador hanteras i verksamheten 

Riskbedömningar 
som utförs 
systematiskt  

 Alla patienter riskbedöms enligt modell Senior Alert. Vid behov sätts 

adekvata åtgärder in och uppföljning sker för att säkerställa att 

åtgärderna haft önskad effekt.  

 Sjuksköterskor utför riskbedömning inför delegering av hälso- och 

sjukvårdsuppgifter till omvårdnadspersonal.  

 Arbetsterapeut och fysioterapeut utför riskbedömning om viss specifik 

rehabilitering kan överlåtas till omvårdnadspersonal. 

 Förskrivning och utprovning av medicinsktekniska hjälpmedel, 

arbetstekniska hjälpmedel och individuellt utprovade hjälpmedel föregås 

alltid av en riskbedömning av legitimerad personal.  

Riskhantering i 
relation till Covid-19 

Följande fokusområden har under året varit aktuella i syfte att minska risker i 

samband med pandemin: 

 Basal hygienrutin och klädregler: Detta har varit ett naturligt 

fokusområde och uttalat nämndmål under året. Intensifierade PPM-

mätningar har genomförts och en ny utbildningsinsats med obligatorisk 

hygienutbildning har mailats enhetschefer och lagts ut i 

ledningssystemet. En ny metod ”Självskattning” har utarbetats inom 

LSS då det tydliggjorts att observation som metod fungerar sämre i 

dessa verksamheter då personalen ofta arbetar ensamma. 

 Covid-rutin: Förvaltningen har under hela pandemin haft en egen rutin 

för att kunna anpassa den till kommunens förhållanden och arbetssätt 

samt ha all information på en plats. Dessa har reviderats mycket 

frekvent, 19 gånger under året, samt kommunicerats på ett tillgängligt 

sätt med uppdateringarna gulmarkerade. Även våra samverkanspartners 

inom t.ex. krisledning, primärvård, elevhälsa, kost, städ, och fastighet 

har fått del av rutinen. 

 Evidens och omvärldsbevakning: Covid-viruset har genomgått 

upprepade mutationer under året vilket ställt krav på ett resilient 

arbetssätt.  

 Vaccination med totalt drygt 1400 vaccinationsdoser har genomförts till 

patienter inom förvaltningen. 

 Fortsatt hög tillgänglighet på mail och telefon för legitimerad personal 

och HSL-ledningsgruppen. 

På särskilda boenden i Sölvesborgs kommun har total 17 (188) fall av covid-19 

registrerats under 2021. Av dessa har 6 (3) avlidit.  

Riskhantering i 
avvikelsesystemet 
ProCapita 

Arbetet kring riskanalyser hanteras idag inte systematiskt och en övergripande 

sammanställning och analys över identifierade risker i förvaltningen är därför 

inte möjlig.  

Figur 7. Sammanställning över hur risken för vårdskador har hanterats i verksamheten under 2021. 

 

                                                      
8 Siffra i parentes avser förra årets statistik. 
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Stärka analys, lärande och utveckling  

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

och sjukvården. När resultaten från riskhanteringen 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.  

Områden för förbättring som identifierats och där adekvata åtgärder satts in för att 

bidra till utveckling inom verksamheterna har presenterats ovan. Informationskällor har främst varit 

utredningar enligt Lex Maria, nationella register, egenkontroller samt strukturerad samverkan och dialog. 

Att arbeta systematiskt med risk- och avvikelsehantering i förvaltningen är ett utvecklingsområde som, då 

arbetssättet är brett implementerat, kommer att bidra till värdefull information och möjlighet till 

verksamhetsutveckling och lärande. Från 2022 finns möjlighet att dokumentera enheternas risk- och 

avvikelsehantering i Stratsys kvalitetsledningssystem. 

 

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

Här följer en beskrivning över hur verksamheten hanterar avvikelser, samlade analyser av avvikelser, 

viktiga lärdomar som spridits samt genomförda förbättringar som haft effekt. 

Avvikelser, d.v.s. en negativ händelse som inneburit att en insats blivit felaktigt utförd, försenad eller 

utebliven, ska fortlöpande utredas och analyseras på respektive enhet. Enhetschef är utredningsansvarig 

och ska bedöma avvikelsens allvarlighetsgrad och sannolikheten för att den ska upprepas. Det 

tvärprofessionella teamet på enheten engageras i utredningen och MAS involveras vid allvarligare 

avvikelser (riskpoäng > 8). Som stöd i processen finns hjälpdokument ”åtgärdsplan, framtagen. 

En översikt och analys av avvikande händelser ska sammanställas på respektive enhet och rapporteras 

kvartalsvis till verksamhetsledning och MAS. På detta sätt ska negativa händelser och goda exempel kunna 

sammanställas på övergripande nivå och bli lärande i förvaltningen. 

Detta arbetssätt har utvecklats och kommunicerats under pandemin och är i nuläget inte implementerat.  

Då en översikt och analys över hur enheterna arbetat med sina avvikelser och vilka åtgärder och 

förändrade arbetssätt som varit ett resultat av avvikelsen idag saknas, presenteras här endast kvalitativa 

sammanställning från avvikelsesystemet ProCapita. 

 

Avvikelser Fall Läkemedel Över-

rapportering 

Vård och 

behandling 

Totalt 

Särskilt boende 383 157 5 42 588 (5099) 

Korttidsboende 79 41 2 5 132 (47) 

Hemtjänst  332 69 36 18 455 (507) 

LSS 22 51 1 3 77 (298) 

Totalt 821 (833) 319 (374) 46 (100) 68 (42) 1260 (1314) 

Figur 8. Sammanställning över antalet avvikelser under året fördelat på verksamhet och typ av avvikelse. 

 

 

 

                                                      
9 Siffra i parentes anger förra årets resultat. 
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Externa avvikelser skrivs på dokument enligt SBAR och skickas via MAS. Under året har 41 externa 

avvikelse skrivits i syfte att återkoppla områden som systematiskt kan behöva förbättras i andra 

verksamheter. Svar efterfrågas för att kunna återkoppla och låta det bli lärande i våra verksamheter men 

svarsfrekvensen är under 10 %.  

 56 % är relaterade till samverkan vid vårdövergångar, Prator. 

 20 % är relaterade till läkemedelshantering. 

 20 % är relaterade till utebliven vård eller ordination. 

 4 % är relaterade till hjälpmedel. 

78 % är ställda till Blekingesjukhuset och 22 % till primärvården. 

 

Klagomål och synpunkter 

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

Här följer en beskrivning över hur klagomål och synpunkter som kommit till verksamheten 

sammanställs och analyseras.  

 

Avsändare Inkomna klagomål och synpunkter, antal, typ, ev. åtgärder som vidtagits. 

Patientnämnden Två klagomål inkommit där planering, samordning och ansvarsfördelning 
mellan vårdgivare varit otydlig för patient och närstående. Det är viktigt 
med samordnade vårdplaneringar och att ett anpassat språk används i 
dialog. 

IVO 0 

Klagomålshanteringen 0 

Externa avvikelser från 
andra vårdgivare 

Sex avvikelser har inkommit, tre från ambulans, en från 1177 och två från 
medicinkliniken: 

 Tre berör brister i bedömning och utförda vårdinsatser 

 En handlar om otrevligt bemötande i samverkan med andra 
vårdgivare 

 En handlar om felaktig larmning till ambulans 

 En berör magsjuk patient som felaktigt skickats in till sjukhuset. 
Återkoppling på utredning och analys från enheterna har gjorts i 4 av 
avvikelserna. Dessa är återkopplade till berörd personal på berörda 
verksamheter samt till de externa aktörer som skickat dem. Rutin ”HLR” 
är tydliggjord som en följd av en av avvikelserna. Samverkan med 
ambulans har inletts då vi önskar bättre samsyn och samverkan. Två 
avvikelser är ännu inte återkopplade. 
 

Figur 9. Sammanställning över inkomna klagomål och synpunkter. 

 

Klagomål och synpunkter utreds enligt samma flöde som risker och avvikelser av den chef som är 

ansvarig för berörd enhet eller verksamhet. Dessa kan tas emot via telefon, brev eller mail. MAS kan 

också få kännedom om klagomål och synpunkter via kommunens allmänna klagomålshantering som 

diarieförts via nämndsekreteraren.  

Klagomål och synpunkter som kommer via Patientnämnden eller IVO registreras i diariet.  

Externa avvikelser kommer in via MAS och utreds av respektive enhet på samma sätt som de interna. 

Klagomål och synpunkter är viktiga för verksamheten då det involverar patienter och närstående och 

är till hjälp i det systematiska förbättringsarbetet. 

Ett utvecklingsområde är att systematisera arbetet i en digital lösning vilket skulle möjliggöra ett brett 

lärande i verksamheten. Detta arbete har i samarbete med Arbete- och välfärdsförvaltningen påbörjats. 
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Ett förbättringsarbete är även att inte vänta på att klagomål ska komma in utan proaktivt och 

systematiskt efterfråga synpunkter, t.ex. hur det gått efter en planering och flytt till ett särskilt boende. 

MA-nätverket i länet träffar årligen representanter för regionens Patientnämnd. De återkommande 

träffarna ger möjlighet att identifiera områden med förbättringsbehov. Det förekommer också enskilda 

möten med Patientnämnden och MAS gällande individärende.  

 

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.  

Kommer ni att arbeta patientsäkert i framtiden 

En verksamhet med hög framtida patientsäkert kan skapas genom att: 

 Säkerställa en god personalförsörjning genom att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete och 

vara en attraktiv arbetsgivare.  

 Säkerställa en hög kompetens och god framförhållning i sin kompetensförsörjning genom 

omvärldsbevakning, strukturerad introduktion och individuell kompetensutvecklingsplan. 

 Säkerställa kvalitetsutveckling i verksamheten genom ett övergripande systematiskt kvalitetsarbete 

i tvärprofessionella team där patient och närstående deltar. 

 Säkerställa en god IT-miljö och välfärdsteknik för att effektivisera verksamheten. 

 Säkerställa att verksamheterna arbetar mot tydliga mål för att tydliggöra prioriterade områden. 

 Säkerställa en hög patientsäkerhet genom att göra det till en högt prioriterad 

förvaltningsövergripande fråga som är del av verksamheters verksamhetsplaner. 
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MÅL, STRATEGIER OCH UTMANINGAR FÖR KOMMANDE ÅR 

Utifrån analys av året som gått följer en reflektion över kommande utmaningar utan inbördes 

prioriteringsordning. Flera av de utmaningar som utkristalliserades i förra årets patientsäkerhetsberättelse 

följer med även detta år. 

 

Fokusområde Mål och åtgärder 

Läkarmedverkan För att förvaltningen ska kunna erbjuda en patientsäker vård är det en 

förutsättning att läkaren utför sitt medicinska ansvar enligt avtal. Fortsatt 

samverkan med tydliga målsättningar, kontroll av följsamhet till avtalet och 

som en sista utväg anlita annan läkare som då bekostas av regionen. 

Kompetensförsörjning Vi kan förvänta oss att mer avancerad sjukvård kommer att utföras i hemmet 
framöver vilket ställer ökade krav på bemanning av legitimerad personal för 
att kunna erbjuda en god och säker vård. Det behövs tillräckligt med 
legitimerad personal med adekvat kompetens och en hållbar 
kompetensförsörjningplan. Under 2021 har det varit problematiskt att 
rekrytera legitimerad personal.  

Förebyggande arbete Fortsatt arbete mot ett proaktivt och förebyggande arbetssätt med fokus på 
att förbättra resultaten i de kvalitetsregister vi är del av, Senior alert, 
Palliativregistret, BPSD och PPM-mätningar i basala hygienrutiner. 

Systematiskt 
kvalitetsarbete 

Det ska bedrivas ett systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete i alla 
delar av vården för att skapa möjlighet att upptäcka och åtgärda brister, 
utveckla verksamheterna och lära av varandra. 

Risk- och 
avvikelsehantering 

Skapa en god säkerhetskultur och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet 
kring risk- och avvikelsehantering.  
Förflytta fokus till riskhanteringen för att utveckla det proaktiva arbetet. 
Arbetet med risker ska vara en självklar och integrerad del av allt vi gör. Vi 
ska arbeta aktivt med kända risker men även med risker som kan uppstå.  

Ledningssystemet Fortsätta utveckla ledningssystemet mot processtyrning. Identifiera processer 
och delprocesser inom verksamheten som rutinerna i ledningssystemet kan 
kopplas till. Utgå från patienten i processen som då omfattar flera vårdgivare 
med samverkan som viktig del.  

Patientsäkerhet Kunskapen om patientsäkerhet behöver stärkas så att patientsäkerhet ses 
som en del av helheten och en förvaltningsövergripande fråga.   
En strukturerad samverkan och dialog mellan förvaltningsledningen och 
HSL-ledningsgruppen hade lyft hälso- och sjukvårdsfrågorna och varit 
gynnsam för patientsäkerheten.  

Figur 10. Sammanställning över fokusområden för kommande år med mål och åtgärder.  

 


