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Beslut, tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) av 
hemvård och myndighetsutövning inom äldreområdet 

Ärendebeskrivning 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har inkommit med beslut daterat den 
17 december 2015 efter tillsyn av hemvård och myndighetsutövning inom 
äldreområdet. I beslutet ställer IVO fö ljande krav på åtgärder: 

• Ett för äldreområdet anpassat ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete skall upprättas och implementeras. 

• Nämndens biståndsbeslut vad gäller hemtjänst skall förtydligas så att det 
framgår vad ansökan avser. 

• Händelser av vikt skall fortlöpande dokumenteras i de sociala journalerna 
vid hemtjänsten. 

Redovisning av vidtagna åtgärder skall vara [VO tillhanda senast den 
29 januari 2016. 

Socialchef Ewa-Marie Erlund-Svensk informerar att kommunen erhållit anstånd 
med inkommande av redovisning av vidtagna åtgärder till IVO till den 
26 februari 20 16. 

Socialchef Ewa-Marie Erlund-Svensk informerar muntligt om vilka åtgärder som 
planeras vidtas med anledningen av IVOs tillsyn. 

Bildnings- och sociala utskottets beslut 
Bildnings- och sociala utskottet beslutar att godkänna informationen. 

Utdragsbestyrkande 
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Ärendet 
Tillsyn av hemvård och myndighetsutövning inom äldreområdet, 
Ljusnarsbergs konunun 

Beslut 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ställer följande krav på 
åtgärder: 

• Ett för äldreonu·ådet anpassat ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete ska upprättas och implementeras 

• Nämndens biståndsbeslut vad gäller hemtjänst ska förtydligas så 
att det framgår vad ansökan avser 

• Händelser av vikt ska fortlöpande dokumenteras i de sociala 
journalerna vid hemtjänsten 

Redovisning av vidtagna åtgärder ska ha inkonunit till IVO senast den 
29 januari 2016. 

Nämnden redovisade vid inspektionen att ledningssystemet för 
systematiskt kvalitetsarbete ska vara klart och implementerat till 
årsskiftet 2015/2016. Av redovisningen gällande den delen ska därför 
även framgå: 

• Hur kommunstyrelsen med stöd av ledn.ingssystemet ska 
planera, leda, kontrollera, följa upp och förbättra verksamheten 

Skälen för beslutet 
IVO kan i tillsynen konstatera att: 

• Nämndens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i 
enlighet med SOSFS 2011 :9 för äldreområdet är under 
uppbyggnad 

• Former för intern och extern samverkan finns men omfattas inte 
av ledningssystemet 
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• Det kan finnas anledning för nämnden att se över inom vilka 
områden egenkontroll ska bed1ivas 

• Former för avvikelsehantering finns·men omfattas inte av 
ledningssystemet 

• Det finns ett fungerande och väl känt arbetssätt för 
informationsöverföring mellan myndighetsutövare och utförare 
av hemtjänst samt hemsjukvård 

• Uppgifter om vad ansökan avser saknas i beslut om 
hemtjänstinsatser 

• Beslut om individuella insatser på särskilt boende saknas i vissa 
fall . 

o Genomförandeplaner upprättas vid hemtjänsten men 
dokumentationen i den sociala journalen är biistfällig 

o Det brister i inventering av vilken kompetensutveckling som 
personalen behöver och i att lämplig kompetensutveckling 
erbjuds 

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 

IVO bedömer att det är en brist att det ännu inte films ett 
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete som omfattar alla delar 
inom äldreområdet. 

Av 3 kap. 1 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 
2011 :9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete framgår att 
den som bedriver socialtjänst ska ansvara för att det foms ett 
ledningssystem för verksamheten. Enligt 3 kap. 2 § SOSFS 2011: 9 ska 
den som bedriver.socialtjänst med stöd av ledning~systemet planera, 
leda, kontrollera, följa upp och förbättra verksamheten. 

I intervjuer med ledningen framkom att nämnden har en arbetsgrnpp 
som arbetar med att bygga upp ett ledningssystem och att det finns en 
-struktur för ett ledningssystem. Processer för olika delar håller på att 
definieras och tillhörande rutiner upprättas, för att successivt läggas in i 
systemet. 

För äldreområdet foms ansvariga för arbetet utsedda och några få 
processer är klara, bl.a. handläggningsprocessen. IVO har i en a1man 
tillsyn den 29 april 2014 (dm 7259/2014) fått information om att 
arbetet med att färdigställa ledningssystemet pågick. IVO anser det 
anmärkningsvärt att det inte foms ett upprättat ledningssystem trots att 
SOSFS 2011 :9 trädde ikraft redan den 1 januari 2012. 
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Samtliga intervjuade känner till att det pågår ett arbete med 
ledningssystemet och några deltar i varierad omfattning. Enligt 
planeringen ska ledningssystemet vara tillgängligt på intranätet vid 
årsskiftet 2015/2016 och personalen ska i olika forum få information 
och utbildning. 

Samverkan 
IVO bedömer att det finns arbetssätt för intern och extern samverkan 
inom äldreonu·ådet men att det inte ingår i ledningssystemet. Enligt 4 
kap. 5 § SOSFS 2011 :9 ska processer identifieras där samverkan 
behövs för att säkra kvaliteten på de insatser som ges i en verksamhet. 
Hur samverkan ska bedrivas ska framgå av ledningssystemets processer 
och rutiner. 

De intervjuade uppger att fungerande intern samverkan finns i form av 
olika forum. Då förvaltningen är liten och olika befattningshavare 
känner till varandra sker samverkan vid behov med olika avdelningar 
utan att det formalistlrats. Extern samverkan uppges även fungera väl. 
Exempel ges att MAS har återkommande möten med primärvården och 
att samverkansmöten finns med Lindesbergs lasarett där 
biståndshandläggarna ingår. 

Egenkontroll 
IVO bedömer att det kan finnas anledning för nämnden att se över 
inom vilka områden egenkontroll ska bedrivas. NO kan konstatera att 
någon kontroll av den sociala dokumentationens kvalitet inte sker, 
varken vid handläggningen av ärenden eller vid genomförandet av 
insatser inom hemtjänsten. Enligt kravet på ledningssystem ska det 
enligt 5 kap. 2 § SOSFS 2011 :9 filmas arbetssätt för egenkontroll inom 
de områden där det bedöms behövas för att säkra god kvalitet, t.ex. vad 
gäller dokumentationen. 

Enligt biståndshandläggarna har det inte förekonunit någon intern 
kontroll av utredningarnas kvalitet. Socialchefen berättar att 
stickprovskontroller av utredningarna ska göras men att det inte skett 
under den korta tid hon varit anställd. Hemtjänstpersonal kätmer inte 
till om kontroller görs av den sociala dokumentationens kvalitet. Av 
ledningen uppges att någon sådan kontroll inte heller har gjo1is det 
senaste året. 

Sjuksköterskor och arbetsterapeuter genomför kollegiegranskning av 
hälso- och sjukvårdsdokumentationen två gånger årligen. Återkoppling 
sker av enhetschefen. 

A vvikelsehantering 
IVO bedömer att det films arbetssätt för avvikelserappo1iering samt 
hantering av synpunkter och klagomål inom äldreområdet men kan 
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konstatera att inte heller detta ingår i ledningssystemet för systematiskt 
kvalitetsarbete. Enligt 5 kap. 3-4 §§ SOSFS 2011 :9 ska vårdgivaren 
eller den som bedriver socialtjänst ta emot och utreda rapporter, 
synpunkter och klagomål från bl.a. vård- och omsorgstagare, 
närstående och personal. Av 5 kap. 7 § SOSFS 2011 :9 följer att 
åtgärder för att säkra verksamhetens kvalitet ska vidtas vid brister 
uppmärksammade exempelvis genom utredningen av avvikelser. 

De intervjuade berättar att avvikelserapporter anmäls i det interna 
systemet och överförs där tili' aktuell enhetschef eller MAS. Vanligast 
förekommande avvikelserapporter rör hälso- och sjukvård t.ex. fall och 
läkemedelsincidenter. Inom socialtjänstens område är avvikelse
rapporter ovanliga men kan gälla att b~viljade insatser glömts bort. Om 
en lex Sarah-rapport gjorts eller om en händelse gäller ett allvarligt 
missförhållande utreds detta av enhetschefen och socialchefen och de 
bedömer om en anmälan enligt lex Sarah ska göras till IVO. 

Enligt ledningen sker återkoppling på arbetsplatsträffar men intervjuad 
omvårdnadspersonal menar att det är ovanligt att återkoppling eller 
information om vidtagna åtgärder delges dem. IVO poängterar att det är 
angeläget att personalen är delaktig i dettå arbete för att förankra och 
implementera förändringar som kan behöva göras. Samtliga 
intervjugrnpper uppger att blankett för synpunkter och klagomål finns 
på hemsidan, vilken kan skrivas ut och lämnas. Klagomål kommer även 
muntligt men de uppges vara få. Klagomål hanteras främst av aktuell 
enhetschef och enligt rutin ska återkoppling ske till klagande. 

Myndighetsutövningens informationsövetiöring, utförandet samt 
uppföljning av hemtjänstinsatser 

IVO bedömer att det finns arbetssätt för informationsöverföring mellan 
biståndshandläggare och hemtjänsten samt för uppföljning av 
insatserna. Enligt 5 kap 22 § Socialstyrelsens föreskrift och allmätma 
råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med 
stöd av SoL, L VU, L VM och LSS ska uppdraget till utföraren bl.a. 
innehålla uppgifter om den enskilde, de1mes bedömda behov samt 
fo1mer för uppföljning. Av 6 kap. 1 § SOSFS 2014:5 framgår att 
utförarens uppdrag ska innehålla sanuna uppgifter. 

Enligt biståndshandläggama överförs utredningen eller de delar som 
bedöms innehålla adekvat information, via det interna systemet till 
utföraren för hemtjänsten. Handläggaren får en kvittens på att 
uppdraget tagits emot och verkställts. 

Handläggarna berättar att av beslutet till den enskilde framgår vilka 
insatser som avses och omfattningen av dessa. Uppföljning av insatser 
ska ske en gång per år tillsammans med den enskilde. Detta hinns inte 
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alltid med så handläggarna har gjort en egen prioriteringsordning. Den 
innebär att insatser hos personer med daglig hjälp följs upp i första 
hand. Dock framgår att handläggarna i de löpande kontakterna med 
hemtjänstpersonalen får information om enskildas behov förändras. 

Enligt de intervjuade verkställer enhetschefen uppdraget som sedan går 
vidare till planerare. Uppdraget ger en bild av den enskildes behov av 
insatser och utgör en del av underlaget till .genomförandeplanen som 
upprättas tillsammans med den enskilde. Den upprättade eller uppföljda 
planen delges biståndshandläggaren som på så vis kontrollerar att den 
enskilde får de insatser som beslutats. Hemtjänstpersonalens 
uppföljning av planen ska ske vid förändrade behov, annars en gång per 
år. Ofta sker detta i samtal med den enskilde medan insatserna utförs, 
varpå eventuell justering görs i planen och aktuellt datum skrivs in. 
Personal i nattpatrullen har tillgång till samma dokumentation. 

Granskad social dokumentation 

Myndighetsutövning 
IVO bedömer att utredningarna innehåller sådan information som gör 
det möjligt att fatta beslut om insatser. Däremot bedömer IVO att det är 
en blist att det i besluten om hemtjänst saknas uppgift om vad ansökan 
avser. Att detta ska framgå av dokumentationen av ett beslut framgår i 
5 kap. 15 § SOSFS 2014:5. IVO menar att innehållet i ansökan ska vara 
begripligt för den enskilde och beslutet ska förstås i förhållande till 
ansökan. Det är inte tillfyllest att endast formulera ansökan som hjälp i 
hemmet eller hemtjänst. Av 5 kap. 15 § SOSFS 2015:5 framgår också . 
att det av dokumentationen av ett beslut ska framgå om någon del av 
ansökan har avslagits. 

Vid IVO:s granskning av utredningarna framgick den enskildes behov, 
förmåga och egna resurser men elen sociala situationen och eventuella 
behov kunde belysas bättre. I hälften av utredningarna gällande 
hemtjänst gick inte att utläsa vad den enskilde ansökte om. Inte i något 
av dessa beshit framgick vad ansökan avsåg mer än att den gällde hjälp 
i he1mnet eller hemtjänst. 

Då det gäller beslut om särskilt boende kan IVO konstatera att i två av 
beshiten framgick inte vilka individuella insatser som den enskilde 
beviljats. Vid intervjun med biståndshandläggare bekräftades att beslut 
som avser vissa särskilda boenden inte omfattar individuella insatser på 
boendet. I sådana fall fastställs insatserna genom upprättandet av en 
genomförandeplan. Det ligger i sakens natur att den äldres behov av 
service och omsorg varierar över tid bl.a. beroende på de1mes 
hälsotillstånd, .vilket medför att vei'ksamheten måste ha en flexibilitet 
avseende de insatser som ges på boendet. Samtidigt föreligger en viss 
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risk för den enskildes rättssäkerhet då detta förfarande kan medföra att 
andra omständigheter än den enskildes behov avgör vilka insatser som 
ges. Detta kan t.ex. vara bemanning, schemaläggning m.m. Då inget 
beslut films om hemtjänstinsatser saknar den enskilde en möjlighet att 
få eventuella önskemål om hjälp på boendet prövat av högie instans. 

Verkställighet 
IVO konstaterar att genomförandeplaner upprättas inom hemtjänsten 
och att de innehåller uppgifter om den enskildes behov av insatser samt 
när och hur de skulle ges. Enligt allmänt råd till 6 kap. 2 § SOSFS 
2014:5 bör planeringen av insatsernas genomförande dokumenteras i en 
genomförandeplan. I hälften av planerna framgick inte om den enskilde 
varit delaktig vid upprättandet av planen. Enligt s 3 kap. 5 § SoL ska 
insatserna utformas och genomföras tillsammans med den enskilde 
vilket i1mebär att denna ska erbjudas delaktighet i utfmmandet av 
insatserna. Om den enskilde inte vill eller har fönnåga till detta ska det 
framgå av dokumentationen. 

IVO konstaterar att löpande dokumentation förs i samtliga akter men 
att dokumentationen i flera fall sker alltför sporadiskt. Enligt 4 kap. 9 § 
SOSFS 2014:5 ska händelser av betydelse och åtgärder som vidtas 
dokumenteras utan oskäligt dröjsmål. Av dokumentationen framgår att 
det är vanligt förekommande att det går flera månader mellan 
dokumentationstillfällena, ibland upp till fem månader. Intervjuad 
omvårdnadspersonal uppger att det har funnits vissa svårigheter med 
dokumentationen p.g.a. för fa datorer men att detta förbättrats~ Det 
händer att vikarier saknar inloggningsuppgifter och då lämnas 
anteckningen på papper för annan personal att föra in. NO anser att 
dokumentationen i den sociala journalen behöver förbättras så att 
personal ges möjlighet att dokumentera och att de verkligen utför 
arbetsuppgiften. 

Hemsjukvård 
IVO konstaterar att sjuksköterskorna träffar hemtjänstpersonal på 
morgonen då de rapporterar, instruerar och tar upp planerade händelser. 
Omvårdnadspersonal uppger att det är lätt att få kontakt med 
sjuksköterskorna under dagen eftersom de delar lokaler. Nattpatrull har 
informationsutbyte och kontakter med kommunens sjuksköterska på 
natt~n. 

Sjuksköterskor up·pger att informationsöverföringen från vårdcentralen 
fungerar bra men ibland sämre från sjukhuset, t.ex. då de vårdbehov 
som uppgetts inte överensstämmer med de faktiska behoven. Vid 
sådana tillfällen skriver sjuksköterska avvikelserapport 
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Under helger har sjuksköterskor utökade befogenheter. De kan erbjuda 
mer insatser till en enskild eller ta in extra personal vid behov samt 
bistå med enklare hjälpmedel. Övliga tider föms arbetsterapeut i 
verksamheten och nås enklast via e-post. 

Kompetens 

IVO konstaterar att det finns ett uttryckt önskemål om 
kompetensutveckling i samtliga personalgrupper. Kommunstyrelsen 
har ett ansvar att inventera och följa upp vilka behov av kompetens som 
behövs enskilt och i grupp för .att personalen ska ha kunskap och 
förutsättningar att bemöta och hantera enskilda utifrån deras specifika 
behov. IVO menar att detta är ett förbättiingsområde. 

Enligt 3 kap. 3 § SoL ska insatserna vara av god kvalitet och 
personalen ska ha ~en kompetens och erfarenhet som krävs för 
arbetsuppgifterna. f\. v 2 a och e §§ hälso- och sjukvårdslagen 
(1982:763), HSL framgår att personalen ska ha den kompetens som 
behövs för att ge god och säker vård. 

Biståndshandläggama hanterar ansökningar enligt lagen (1993 :387) om 
stöd och service till vissa funktionshindrade. De har fått viss utbildning 
inom området men upplever osäkerhet i handläggningen av dessa 
ärenden då de är sällan förekommande. 

De intervjuade anser att sjuksköterskorna har den kunskap de behöver 
för arbetsuppgifterna. Dock finns önskemål om kompetensutveckling. 
Ett arbetssätt används där sjuksköterskorna har egna ansvarsormåden 
där de har extra kompetens, som demenssjukdom, palliativ vård och 
sårvård. Cirka två tredjedelar av omvårdnadspersonalen har 
undersköterskekompetens. Önskemål om kompetensutveckling framgår 
även i denna grupp. Stöd och handledning till chefer uppges ha vatit 
bristande bl.a. på grund av personalomsättning. 

Ledningen menar att det kan vara svårt att hinna med egen 
kompetensutveckling och att vidarebefordra den till medarbetare. 
Planering föms för att införa ett system för kompetensutveckling i 
vardagsarbetet. 

Tillämpliga bestämmelser 

• 2 a och e §§hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) HSL 

• 3 kap. 3, 5 §§, 11 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL 

• 3 kap. 1, 2 §, 4 kap. 5 §, 5 kap. 2 3, 4 och 7 §§ Socialstyrelsens 
föreskrifter (SOSFS 2011 :9) om ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete 
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• 4 kap. 9 §, 5 kap. 1, 15 och 22§§ och 6 kap. 1 § Socialstyrelsens 
föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om 
dokumentation i verksamet som bedrivs med stöd av SoL, L VU, 
LVMochLSS 

Bakgrund och beskrivning av ärendet 
IVO har på eget initiativ genomfö1t en granskning inom äldreområdet i 
konununen vad gäller hemtjänst och hemsjukvård samt 
myndighetsutövning. Inspektionens fokus gällde ledningssystem, 
informationsöverföring från handläggare (handläggningsprocessen) och 
genomförandet av hemtjänstinsatser. Inspektionen som genomfördes i 
Ljusnarsbergs konumm den 23 och 24 september 2015 utgjordes av 
gruppintervjuer och granskning av dokumentation. 

Underlag 

• Protokoll från gruppintervju med fyra undersköterskor, en 
sjuksköterska och en disttiktssköterska 

o Protokoll från intervju med två biståndshandläggare 

• Protokoll från gruppintervju med f.d. enh~tschef för 
hemtjänsten, medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) 
/enhetschef för rehabilitering, medicinskt ansvarig 
sjuksköterska (MAS) /enhetschef för sjuksköterskor samt 
socialchefen 

• Genomförandeplaner och journalanteckningar från utföraren för 
tio personer med omvårdnadsinsatser samt utrednfog och beslut 
för ytterligare tio personer med beslut om hemtjänstinsatser och 
fem med beslut om särskilt boende 

Kommunicering 
Protokollen har konununicerats med Kommunstyrelsen men inga 

konunentarer har inkonunit till IVO. 

Beslut i detta ärende har fattats av Anna Karin Nyqvist. I den slutliga 
handläggningen har inspektörerna Elizabet Törnwall och Tove 
Hedåberg deltagit. Inspektören Margit Nordin-Lundgren har varit 
föredragande. 
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För Inspektionen för vård och omsorg 

~(A fu\11AM N~~avv1 
Anna Karin Nyqvist 




