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Övergripande mål och strategier 

Mål 
Förbättra vården och omsorgen för demenssjuka. (Nationella riktlinjer för vård och 
omsorg vid demenssjukdom 2010) 
Öka användandet av kvalitetsregistret BPSD (Beteendemässiga & Psykiska Symtom 
vid Demens) 

Förbättra vården och omsorgen för patienter som vårdas i livets slut. (Nationellt 
vårdprogram för palliativ vård) 
Förbättra användandet av Palliativa registret. 

Förebygga fallskador, trycksår och undernäring med stöd av kvalitetsregistret Senior 
Alert. 

Säker in -och utshivning enligt ViSam modellen. 

Utföra vård och omsorgsmetoder som är evidensbaserade och fo1isätta att utveckla 
våii kvalitetsledningssystem. 

Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet 

Vårdgivaren (kommunstyrelsen) är ytterst ansvarig för patientsäkerheten. Verksamhetschef 
och MAS/MAR har huvudansvaret för patientsäkerhetsarbetet. 

Struktur för uppföljning/utvärdering/egenkontroll 

Patientarbetet skall bedrivas förebyggande, systematiskt och fo1ilöpande. Detta för att 
utveckla, höja patientsäkerheten och vårdens kvalitet. 

• Öppna jämförelser och resultat i kvalitetsregister analyseras. 

• Årliga verksamhetsrappmier på enhetsnivå. 

• Årlig egenkontroll enligt fastställd manual 

• Avvikelser 

• Klagomål/synpunkter 

• Kundenkäter 

• Kollegial strukturerad joumalgranskning 

• Läkemedelsgenomgångar och granskning av läkemedelshantering 
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Hur patientsäkerhetsarbete har bedrivits samt vilka åtgärder som 
genomförts för ökad patientsäkerhet 

• Under året har vi påbörjat uppbyggnaden av ett databaserat kvalitetsledningssystem enligt 
SOSFS 2011 :9. Processer och rutiner har dokumenterats. 

• Vi använder oss av kvalitetsregistret Senior Ale11. 

Riskbedömning och åtgärdsplan för förebyggande insatser gällande fall, undernäring, 
trycksår, inkontinens och munhälsa. 

• Nyanställd personal inom äldre- och funktionsstöd får "lyftkörkortsutbildning" vilket 
är ett krav för att få hantera lyfthjälpmedel självständigt. 

• Besiktning av lyfthjälpmedel har genomförts enligt rutin. 

• Utbildning i förflyttningskunskap har genomförts för personal inom äldre och 
funktionsstöd. 

• Vi använder Palliativa registret för att hitta förbättringsområden i vården vid livets 
slut. Med hjälp av diagram kan vi följa ex smärtlindring, närvaro av personal i 
dödsögonblicket, genomförda brytpunktssamtal mm. 

• Inköp av 4 nya sängar med godkända grindar inklusive madrasser till Koppargården 
och Solgården för utbyte av olämpliga sängar. 

Samverkan för att förebygga vårdskador 

• Vårdkedjegruppen, som består av representanter från den specialiserade vården, 
närsjukvården och medicinskt ansvariga från kommunerna. De har träffats 6 ggr under 
året. Arbetet i gruppen har bestått av att utifrån länsdelsgruppens mål upprätta och 
implementera nya arbetssätt och rutiner för att säkerställa vårdkedjan. 

• Representanter från länets MAS/MAR nätverk har träffat patientnämnden. 

• I samverkansgruppen mellan Centrum för Hjälpmedel och länets kommuner har 
kommunens MAR deltagit som representant för Norra länsdelen. 

• MAS/MAR och verksamhetschef HSL har träffat representanter från närsjukvården 4 
gånger under året. 

• Länets MAS/MAR nätverk har träffats 6 ggr under året. 

• Möten har skett i kvalitetsgruppen 2 ggr/mån för att arbeta med ledningssystem för 
kvalitet och säkerhet. 

• I länet används informationsöverföringssystemet Meddix för 
vårdplaneringsprocessen. 
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Riskanalys och händelseanalys 

För närvarande finns olika former av strukturerade riskanalyser t.ex. Senior Ale1t, rutiner för 
avvikelsehantering, rutin för instruktion och delegering. 

När en händelse uppmärksammas som medfö1t eller kunnat medföra en vårdskada utreds detta av 
MAS/MAR genom: 

• J oumalgranskning 
• Tar del av aktuell avvikelsrapportering inklusive åtgärder. 
• Intervjuer med berörd vårdtagare, personal och eventuellt närstående. 
• Analys av informationen för att hitta orsaker och att säkerställa att tillräckliga åtgärder är 

genomförda. 

• Förebyggande åtgärder sätts in och eventuellt införa nya rutiner så att detta inte återupprepas. 

Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet 

• Vård- och omsorgspersonalen inklusive legitimerad personal rapporterar avvikelser 
enligt rutin. 

• Enhetschefen gör omedelbar bedömning när en avvikelse inkommit så rätt åtgärder 
vidtas. Vid allvarligare händelser kontaktas MAS/MAR. 

• MAS/MAR analyserar 1 g/månad inkomna avvikelser för att eventuellt se mönster i 
arten av avvikelser och vidta revideringar, åtgärder, skapa nya rutiner. 

• Vid allvarliga händelser där patient drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av 
all varlig skada sker lex Maria anmälan. 

• Avvikelsestatistik redovisas 2ggr/år till bildning och sociala utskottet (BoS) 

• Verksamheten har regelbundna träffar där avvikelser analyseras och åtgärder 
diskuteras. 

Hantering av klagomål och synpunkter 

Utredning, analys och sammanställning 

• Antalet klagomål/synpunkter som gäller hälso- och sjukvård är få till antalet. 

• Utredning efter klagomål/synpunkter redovisas till verksamhetschefen HSL. 

• Enhetschef och personal lämnar informationsmaterial till patient och/eller närstående 
hur klagomål/synpunkter kan framföras inklusive information om patientnämnden. 

• Alla klagomål utreds av den/de chefer som är ansvariga för berörd verksamhet. 

• Klagomål som inkommer till MAS/MAR utreds av dessa. 

• Klagomål/synpunkter kan ge anledning till granskning av verksamhet. 
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Samverkan med patienter och närstående 

• Information lämnas om möjligheten att kalla till en Sammanhållen Individuell Plan 
(SIP) när flera aktörer är inblandade i vården. 

• Vårdplaneringsrutinema ska stödja patientens och närståendes delaktighet i 
planeringen av hälso- och sjukvårdsinsatser. 

• I den årliga kundenkäten kan patient och/eller närstående beskriva vad man anser 
behöver förbättras i verksamheten. 

Resultat 

-Genom att registrering sker i Palliativa registret så har vi uppmärksammat brister i den 
palliativa vården, framförallt gällande brytpunktssamtalen. 

-Genom att registrera i Senior alert har vi identifierat risker inom fall, trycksår, undernäring 
och satt in adekvata åtgärder för att förebygga skador inom dessa områden. 

- Genom att vi använt Visam modellen har vi tillsammans med region Örebro län kunnat ge 
våra patienter vård på rätt nivå. 

- Genom vårt arbetssätt med Faxbo och utskrivnings grupp har vi lyckats att ta emot våra 
utskrivningsklara patienter inom ca 2-3 dagar. Kommunen har endast betalat för 2 dagar 
under året. 

Avvikelser 

Under 2015 registrerades totalt 467 avvikelser enligt Socialtjänstlagen(SoL), Lagen om stöd 
och service(LSS) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). 

Ingen Lex Sarah anmälan är gj01i och inte heller någon Lex Maria är anmäld till IVO år 2015. 
I Vårdkedjan har vi rapporterat 23st avvikelser och mottagit 2st. 
I t .. d "11 d O k "lt f ll f t .. d nge aren e ga an e var ommun ar anrna 1 pa 1en namn en. 

2015 2014 
Område Totalt Fall Läkemedel Totalt Fall Läkemedel 
Solgården 87 76 11 70 60 5 
Koppargården 158 148 8 132 120 6 
Treskillingen 37 33 0 56 52 2 
Hemtjänsten 179 171 4 61 49 2 
Dagrehab 0 0 0 0 0 
Funktionshindrade 6 0 5 8 3 4 
Boendestöd 0 0 0 1 
TOTALT 467 428 28 327 284 19 

• Antal fallskador år 2015: Av 428 st. var 2 frakturer och 1 allvarligare skada som 
läkarbedömts. 
2 avvikelserapporter angående sår har inkommit. 
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Koppargården: 
Har totalt 158 avvikelser, 10 HSL avvikelser, ingen SoL avvikelse och 148 rappmierade fall. 

Kommentar av enhetschef: 
Koppargården är ett särskilt boende med 41 hyresgäster, när det gäller fall så är fördelningen 
2,8 fall/vecka. Vi arbetar förebyggande med Senior Ale1t med åtgärder och uppföljningar. 
Teamarbete med sjukgymnast, arbetsterapeut, sjuksköterska, kontaktperson och 
personalgruppen där avvikelserna sker. Enkel träning med möjlighet att deltaga i en 
gymnastikgrupp har startats för att stärka balansen och öka välbefinnandet. 
Det är några boende som står för fle1talet fall. · 
Fortsatt arbete med rutiner runt medicinhanteringen för att komma så nära noll 
läkemedelsavvikelser som möjligt. 

Solgården: 
Har totalt 87 avvikelser, 11 HSL avvikelser, ingen SoL avvikelse och 76 rapporterade fall. 

Kommentar av enhetschef: 
Fle1ialet av fallrapporterna gäller en och samma person. Ofta sker fallen på grund av att 
trygghetslarmet inte används vid behov av hjälp. Detta då på grund av glömska eller för att 
kunden vill klara sig själv. 
Åtgärder har vidtagits som att påminna användandet av trygghetslarm och hjälpmedel samt att 
göra extra tillsynsbesök 

Treskillingen: 
Har totalt haft 37 avvikelser, 1 HSL, 3 SoL avvikelser och 33 rapporterade fall. 

Kommentar av enhetschef: 
Många rapporterade fall har orsakats av "hala strumpor". I samtliga ärenden har individuella 
åtgärder satts in för att förhindra fler "fall". Generella åtgärder har också vidtagits, såsom att 
påminna om; användandet av trygghetslarm, användandet av hjälpmedel, samt att låta 
Hemtjänsten göra extra tillsynsbesök. 

Hemtjänsten: 
Har totalt haft 179 avvikelser, 5 HSL, 3 SoL avvikelser och 171 rapporterade fall 

Kommentar av enhetschef:. 
Flertalet fallrapporter gäller en och samma person. Personen har haft vilja att klara sig själv 
och har därför ej tagit till sig de möjligheter som funnits att tillgå för att undvika fall. Nu bor 
hen i annat boende och tar där emot hjälp. Övriga fall har många gånger orsakats av "hala 
strumpor". I dessa fall har individuella åtgärder satts in för att förhindra flera "fall". Generella 
åtgärder har också vidtagits, såsom att påminna om; användandet av trygghetslarm, 
användandet av hjälpmedel, samt att låta Hemtjänsten göra extra tillsynsbesök. 

Enheten för funktionshindrade: 
Har totalt haft 6 avvikelser, 6 HSL, inga LSS eller fall avvikelser har rapporterats. 

Kommentar av enhetschef: 
Många av de avvikelser som rappmierats har inte varit rätt rappo11erade, genomgång med 
personalen har gjorts för att informera vad som är avvikelser. 
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Övergripande mål och strategier för år 2016 

• Fortsätta arbetet med att stärka samverkan mellan kommunen och region Örebro län 
gällande sammanhållen vård och omsorg. 

• Utveckla arbetet med avvikelsehantering avseende verksamhetens egna analyser. 

• Fortsätta med de strukturerade j ournalgranskningarna. 

• Fo1isätta användandet av kvalitetsregistret Senior Alert för att motverka fall, 
tryckskador och undernäring. Analys av resultaten och att åtgärder sätts in på 
enhetsnivå. 

• Utveckla och delta från fler verksamheter i punktprevalens mätningar avseende 
trycksår och hygien. 

• Utveckla arbetssättet utifrån BPSD registret. 

• Fortsätta arbetet med kvalitetsledningssystemet: 

- ta fram processer till ledningssystemet 

- implementera detta i verksamheterna. 

• Ta fram och använda kunskapstester inom flera områden ex rehabilitering och 
läkemedelshantering. 

• Öka följsamheten till hygienriktlinjerna. 

• Utveckla E-hälsa 

- använda mobil dokumentation 

- vårdplanering på distans 

• Sträva efter en god läkemedels behandling för äldre och minska förekomsten av 
olämpliga läkemedel (mot psykos och antiinflammatoriska) 

• Använda öppenvårds meddix för samordnade individuella planer (SIP) 
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Sammanställning av olika avvikelser år 2015 

Totalt SoL LSS HSL- avvikelser Antal fall 
Område Antal avvikelser 

avvikelser 

Omvårdn. Läkemedel Medicintek. Sår 
avvikelser avvikelser prod.avvikelse 

Solgården 11 76 

Koppargården 8 I 1 148 

Treskillingen 3 1 33 

Hemtjänsten 3 4 1 171# 

Gruppboende 5 1 

Andra 5 2 1 
utförande 

TOTALT 
# En person har fallit 96 gånger 

Av dessa fall 

Enkel Allvarig Frakturer 
skada skada efter fall 
efter efter 
fall fall 

23 I 

34 1 

12 

27 1 

Vårdkedje-
avvikelser 

Insända Mottagna 

6 

1 

3 

12 

1 
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