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Sammanfattning  
 

Resultaten i den nationella punktprevalensmätningen av medarbetarnas 

arbete med basala hygienrutiner är fortsatt goda i nationell jämförelse.  

Det förebyggande arbetet genom kvalitetsregistret Senior alert har legat 

fortsatt lågt under 2018.  

Antalet höftfrakturer har ökat i kommunen som helhet. 

När det gäller munhälsan har andelen med dålig munhygien minskat något 

jämfört med föregående år.  

Mätning av prevalensen omsorgstagare på särskilt boende enligt SoL som 

led av undernäring visade att andelen var 22 %. 

 

Användandet av godkända bedömningsinstrument för smärtlindring i livets 

slutskede har avstannat och målet har inte uppnåtts.  

 

Avvikelsehanteringen är ett avgörande verktyg i kvalitetsarbetet och 

införandet av kvalitetsråd på alla enheter under 2019 kommer sannolikt att 

göra enheternas kvalitetsarbete mer effektivt. 

Antalet avvikelser som rör försvunnen narkotika har ökat under 2018. De 

flesta stölderna har skett från patienternas läkemedelsskåp i ordinärt boende. 

Läkemedel har också stulits ur sjuksköterskornas basförråd.  

Avvikelserapporteringen av icke utförda rehabiliteringsinsatser minskade 

under 2018. Mätningen av utförandegraden av rehabiliteringsinsatser visar 

också på en nedgång. Endast 60 % av de ordinerade insatserna blir utförda 

och signerade.  

Endast en avvikelse var av den allvarlighetsgrad att den kommer att föran-

leda anmälan enligt Lex Maria.  

 

Arbete har utförts under året för att utveckla egenkontrollsverksamheten 

inom hälso- och sjukvården inklusive rehabiliteringen. Verktyg finns nu 

klara att tas i bruk under 2019. 

 

Många svårt sjuka patienter i hemsjukvården med mer avancerade sjuk-

vårdsuppbehov gör att behovet av kompetens hos alla medarbetare är stort. 

Vi ser stora svårigheter att rekrytera personal för ärenden som kräver 

avancerad sjukvård i hemmet t.ex. patienter med trackeostomi1 och respira-

tor. Liksom föregående år har många nya sjuksköterskor rekryterats. 32 

personer har nyanställts och 23 har avslutat sina anställningar. Ett stort antal 
                                                      
1 Trakeotomi, är ett operativt ingrepp som innebär att man gör en öppning på halsens framsida 

för att skapa fri luftväg. Öppningen i halsen kallas sedan trakeostomi. Passagen ned till luft-

strupen hålls öppen med hjälp av en trakealkanyl. 

https://plus.rjl.se/senioralert
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sjuksköterskor är föräldralediga, ca 30. Den höga omsättningen gör att 

mycket tid går åt till introduktion.  

 

Under 2018 har delbetänkandet SOU 2018:39 God och Nära vård - En 

primärvårdsreform presenterats. Det innehåller en färdplan och målbild för 

omstruktureringen av svensk hälso- och sjukvård i syfte att tydliggöra 

primärvårdens uppdrag, som ska vara utgångspunkt för ökad närhet till 

patienten. Utredning och betänkanden kommer att innebära betydande 

förändringar för den kommunala hälso- och sjukvården.  

  

Lagen om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 

(SFS 2017:62) trädde i kraft 1 jan 2018 och en ny överenskommelse för 

samverkan infördes i Kronobergs län 1 maj. Under 2019 kommer informat-

ionsöverföringssystemet att anpassas till den nya lagen. Överenskommelsen 

och rutinerna måste då förändras ännu en gång.  

En ny överenskommelse med regionen för vård av personer med trakeostomi 

och respirator har fastställts under 2018. Den innebär en förstärkt samverkan 

och en lösning med kommunalt trackteam och korttidsplats avsedd just för 

personer med trakeostomi. Överenskommelsen kommer troligtvis både att 

höja kvalitén på vården och underlätta vid utskrivning från sjukhuset för 

berörda patienter.  

Digital signering av insatser har införts i många kommuner i landet och har 

visat sig ha mycket god effekt genom minskning av läkemedelsavvikelserna. 

Avsikten är att införa detta så snart det finns tillgängligt i verksamhetssyste-

met.  

Läkemedelsautomater som gör att en del av de personer som i dag behöver 

hjälp med överlämnande av läkemedel kan klara av det själva. Läkemedels-

automater kommer att prövas i liten skala under 2019.  

KVÅ2 dvs registrering i journalen av de insatser som utförs av leg. personal 

kommer sannolikt att göra information om verksamhetens omfattning mer 

lättillgänglig.  

KVÅ och den utökade egenkontrollen kommer sannolika att leda till att 

verksamheten kommer att kunna utvecklas på ett mer behovsstyrt sätt. Det 

kommer att vara möjlighet att följa varje enhets svagheter och styrkor. 

 

 

STRUKTUR  
 

Övergripande mål och strategier 

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

 
                                                      
2 En åtgärdskod är en kod som används för statistisk beskrivning av åtgärder i bland annat 

hälso- och sjukvård. Koder ur Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ) är obligatoriska att rappor-

tera till Socialstyrelsens hälsodataregister 
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Ledningssystem för kvalitet finns enligt SOSFS 2011:9 och finns att 

läsa på www.vaxjo.se Ledningssystemet är till för att systematiskt och fort-

löpande kunna utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten. 
Omsorgsnämnden fullgör sitt ansvar bl.a. genom att varje år fastställa 

plan för patientsäkerhetsarbete och genom att följa och redovisa resulta-

tet av detta arbete i patientsäkerhetsberättelsen. 

 

Omsorgsnämnden ser också till att det finns rutiner för att utreda hän-

delser som medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada, och för att 

vidta åtgärder till följd av dessa, samt att via MAS göra anmälan enligt 

lex Maria enligt SOSFS 2005:28. 

 

Omsorgsförvaltningens rutiner för arbete med avvikelser, synpunkter 

och klagomål och anmälan enligt lex Maria finns i handboken ”När det 

inte blev som det var tänkt”. www.vaxjo.se/handbockeromsorg 

 

 

Organisation och ansvar  

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

Vårdgivaren/Omsorgsnämnden 

•skall säkerställa att chefer och medarbetare har kompetens, engage-

mang, ansvar och befogenheter för systematiskt kvalitets- och patient-

säkerhetsarbete 

•skall efterfråga och följa upp mätbara mål, mått och mätrutiner för 

viktiga processer, även verksamhetsöverskridande 

•skall av enheter kräva medverkan i olika nationella och internationella 

kvalitetsregister för att på så sätt kunna bedöma verksamhetens kvalitet 

Verksamhetschef enligt Hälso- och sjukvårdslagen 

•ansvarar för att alla medarbetare engageras och har rätt kompetens 

och befogenheter för att bedriva en vård av god kvalitet 

•ansvarar för att operativa verksamhetsmål formuleras så att de är mät-

bara och för att målen nås 

•ansvarar för att ta fram mätbara mål, mått och mätrutiner för viktiga 

processen, även verksamhetsöverskridande 

•ansvarar för att utfallet analyseras, medarbetarna delges resultatet 

samt åtgärder initieras 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

•ansvarar för att patienten får en säker och ändamålsenlig hälso- och 

sjukvård av god kvalitet 

•ansvarar för att journaler förs i den omfattning som förskrivs i pati-

entdatalagen 

•ansvarar för att beslut om att delegera hälso- och sjukvårds insatser är 

förenliga med säkerhet för patienten 

•ansvarar för att det finns rutiner att kontakt tas med läkare eller annan 

hälso- och sjukvårdspersonal när en patients tillstånd fodrar det 

http://www.vaxjo.se/
http://www.vaxjo.se/handbockeromsorg
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•ansvarar för att utreda och anmäla allvarlig skada eller risk för allvar-

lig skada, lex Maria 

•ansvarar för att patienten får den vård och behandling som en läkare 

förordnar om 

•ansvarar för att ändamålsenliga och behövliga väl fungerande direk-

tiv, instruktioner, riktlinjer och rutiner för läkemedelshantering upprät-

tas, fastställs, följs upp och revideras 

Hälso- och sjukvårdspersonal 

medverkar i det systematiska kvalitetsarbetet genom att delta i: 

•framtagande, utprovning och vidareutveckling av rutiner och metoder, 

•risk- och avvikelsehantering, och 

•uppföljning av mål och resultat 

 

Förutom ovanstående övergripande ansvarsbeskrivning så beskrivs 

också ansvar för respektive yrkeskategori i de rutiner som finns i hand-

böckerna Rutiner för hälso- och sjukvård, Handbok för rehabilitering, 

Vård och omsorg i livets slut, När det inte blev som det var tänkt, 

Handboken för medicintekniska produkter och Nutritionshandboken, 

https://omsorgenshandbocker.vaxjo.se/  

 

Vårdhygien och Smittskydd 

Inom områdena vårdhygien och smittskydd har verksamheten tillgång 

till stöd av specialistutbildad person inom Region Kronoberg. 

 

Patientnämnd 

Patientnämndens ansvar är enligt lag (2017:372) att inom all offentligt 

finansierad hälso- och sjukvård och tandvård stödja och hjälpa patienter 

och deras närstående samt bidra till kvalitetsutveckling och hög patient-

säkerhet. Nämnden har genom avtal även detta ansvar inom den hälso- 

och sjukvård som bedrivs av Växjö kommun. Om patient eller närstå-

ende har varit med om något inom vården som de inte är nöjda med kan 

de lämna synpunkter eller klagomål till patientnämnden. Händelseana-

lys görs oftast av MAS, ibland också av utredningsgruppen och svar 

lämnas till patient/närstående och patientnämnden. 

 

Samverkan för att förebygga vårdskador  

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

 

Samverkan med Region Kronoberg regleras genom överenskommelsen 
3Hemsjukvård i Kronobergs län - överenskommelse mellan kommuner-

na och Region Kronoberg i Kronobergs län gällande insatser i somatisk 

hemsjukvård och 4Överenskommelse mellan Region Kronoberg och 
                                                      
3 Avtalet finns att läsa på www.vaxjo.se/handbockeromsorg under fliken Samverkan och 

informationsöverföring. 

 
4 Avtalet finns att läsa på www.vaxjo.se/handbockeromsorg under fliken Samverkan och 
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länets kommuner gällande rutin för in- och utskrivning av patienter i 

sluten vård.   

Samverkan inom psykiatrin regleras genom Samverkansöverenskom-

melse psykiatri5.  

Samverkan med primärvården bl.a. när det gäller läkarmedverkan regle-

ras genom lokala avtal mellan hemsjukvårdsenheter och vårdcentralerna 

i Växjö kommun.  

 

Samverkan mellan olika enheter inom och utanför omsorgsförvaltning-

en beskrivs handböckerna under rubriken Samverkan och Informations-

överföring i Rutiner för hälso- och sjukvård. 

 

För att undvika vårdskador orsakade av brister i vårdplanering, ordinat-

ioner och informationsöverföring i samband med in- och utskrivning 

från sjukhuset finns en aktiv avvikelsehantering. Återkoppling sker till 

verksamheten och till ledningsgruppen för samverkan inom vård och 

omsorg. Strukturerna för samverkan på ledningsnivå inom hälso- och 

sjukvård och omsorg mellan kommunerna i länet och Region Krono-

berg är en god grund för patientsäkerhetsarbetet. 

 

Under 2018 har den nya lagen för samverkan vid in- och utskrivning 

från slutenvården (SFS 2017:612) implementerats. Det har inneburit ett 

delvis nytt arbetssätt. Intentionen med lagen är att patienter inte ska 

vara kvar på sjukhuset efter att de är medicinskt färdigbehandlade. Det 

har till stor del uppfyllts. Lagen har också en intention att planering av 

vård och omsorg ska ske genom upprättande av en samordnad individu-

ell plan – SIP för den som har behov av det. Detta har ännu inte slagit 

igenom som arbetssätt och endast ett fåtal SIP:ar har upprättats, förutom 

inom psykiatrin där det sedan länge finns ett etablerat arbetssätt som 

inkluderar upprättande av SIP. Lagen säger också att patienter med 

komplexa vårdbehov ska erbjudas en fast vårdkontakt6 inom den lands-

tingsdrivna öppenvården. Detta arbetssätt har inte heller kommit i gång 

mer än delvis. 

 

Samverkan i projektet Äldrehälsa Kronoberg Östra har skett under året. 

Detta har bl.a. lett till att en läkare anställd av slutenvården i Region 

Kronoberg tjänstgör som mobil läkare på två hemsjukvårdsenheter och 

har för närvarande ansvar för cirka 30 patienter. Antalet patienter kan 

utökas. Den mobila läkaren gör hembesök hos de patienter som har ett 

stort behov av medicinsk vård och som själva väljer detta alternativ. 

När den mobile läkaren inte är i tjänst ligger ansvaret kvar på den vård-

central där patienten är skriven. Projektet syftar bl.a. till att öka förståel-
                                                                                                                               
informationsöverföring. 

 
5 Avtalet finns att läsa på www.vaxjo.se/handbockeromsorg under fliken Samverkan och 

informationsöverföring. 

 
6 Enligt hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80) och patientlagen (2014:821) ska en fast 

vårdkontakt tillgodose patientens behov av  trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet. 

http://www.vaxjo.se/sidor/politik-och-demokrati/organisation-och-politik/namnderna-och-deras-forvaltningar/omsorgsnamnden/omsorgsforvaltningen/omsorgens-handbocker/rutiner-for-halso--och-sjukvard/samverkan-och-informationsoverforing.html
http://www.vaxjo.se/sidor/politik-och-demokrati/organisation-och-politik/namnderna-och-deras-forvaltningar/omsorgsnamnden/omsorgsforvaltningen/omsorgens-handbocker/rutiner-for-halso--och-sjukvard/samverkan-och-informationsoverforing.html
sip:ar
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sen mellan vårdgivarnas olika uppdrag och arbetssätt bl.a. genom att 

erbjuda möjlighet till hospitering i varandras verksamheter. De har un-

der året också arbetat för att öka antalet läkemedelsgenomgångar och 

antalet SIP:ar. 

 

Under året har ett avtal upprättats med regionen som ska underlätta vår-

den av patienter med trakeostomi7. Denna vård är mycket resurs- och 

kompetenskrävande, och de nyopererade patienterna har de senaste åren 

ibland varit kvar länge inom slutenvården pga. rekryteringssvårigheter. 

Utöver en stärkt samverkan med regionen innebär avtalet att ett track-

team bestående av undersköterskor nu håller på att rekryteras och utbil-

das samt att det ska finnas en kortidsplats på Evelid som är särskilt av-

sedd för dessa patienter. Platsen och teamets tjänster ska också kunna 

köpas av andra kommuner i länet. 

 
Palliativ centrum har en sjuksköterska från Växjö kommun anställd på 40 % 

sedan 181201 för att utveckla den palliativa vården i bl.a. Växjö kommun.  

Två sjuksköterskor i kommunen ska åter starta temautbildningar enligt en mo-

dell från palliativt centrum på de enheter som ännu inte fått denna utbildning 

 

Patienters och närståendes delaktighet  

SFS 2010:659 3 kap. 4 § 

Patienter och närstående medverkar i dag i det systematiska kvalitetsar-

betet genom att inkomma med synpunkter till verksamheten.  

Under 2018 har upprättandet av en handlingsplan för införande av 

personcentrerad vård - PCV påbörjats i ledningsgruppen för avdelning 

sjuksköterskor. Arbetet kommer att fortsätta på alla enheter under 2019 

med början på särskilda boenden. Målsättningen är att även involvera 

hela teamen. 

 

 

Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet  

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

 

Avvikelser 

När en händelse har inträffat som lett till vårdskada eller risk för vård-

skada skrivs avvikelserapport. Vid allvarligare händelser ska MAS kon-

taktas. Händelseanalys och uppföljning ska ske enligt rutiner i handbo-

ken När det inte blev som det var tänkt. 

Sammanställning av årets avvikelser finns tillgänglig för alla användare 

i verksamhetssystemet. Omsorgscheferna ska använda detta i sin upp-

följning med enhetscheferna. Varje enhetschef ansvarar för återkopp-

ling till sin verksamhet. Omsorgscheferna ansvarar också för att redo-
                                                      
7 Trakeotomi, så kallat strupsnitt, är ett operativt ingrepp som innebär att man gör en öppning på 

halsens framsida för att skapa fri luftväg. Öppningen i halsen kallas sedan trakeostomi eller 

trakeostoma. Öppningen hålls öppen med hjälp av en trakealkanyl. 

sip:ar
https://omsorgenshandbocker.vaxjo.se/sidor/nar-det-inte-blev-som-det-var-tankt.html
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visning sker till enhetscheferna på förvaltningsnivå. Antalet avvikelser 

redovisas under rubriken kvalitetsarbete. 

Externa avvikelser som gäller samverkan mellan kommunerna och Region 

Kronoberg hanteras i en länsövergripande arbetsgrupp som redovisar en sam-

manställning av händelserna, vidtagna åtgärder och förslag på ytterligare åt-

gärder till länets ledningsgrupp för samverkan inom vård och omsorg.  

 

Klagomål och synpunkter 

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

Interna avvikelser och synpunkter samt klagomål som kommer till Om-

sorgsnämndens kännedom via anmälan till Inspektionen för vård och 

Omsorg - IVO eller som ett ärende från Patientnämnden handläggs av 

MAS på likartat sätt. Modellen som används för händelseanalys är häm-

tad från SKL. Fr.o.m den 1 jan 2018 infördes ett nytt nationellt kla-

gomålssystem som bl.a. innebär att den enskilde inte kan anmäla till 

IVO i första hand utan alltid först måste anmäla till vårdgivaren. I sy-

stemet anges också att svar ska lämnas senast inom 4 veckor. Svaret ska 

framföras på lämpligt sätt och ge en förklaring till händelsen samt be-

skrivning av förebyggande åtgärder.  

 

Egenkontroll  

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

 

Egenkontroll av utförandegraden och signering av ordinerade rehabilite-

ringsinsatser har utförts genom mätning inom förvaltningen baserad på upp-

gifter i signeringslistor. 

Den årligen återkommande nationella punktprevalensmätningen – PPM 

BHK 8(basal vårdhygien och klädregler) är genomförd inom äldre-

omsorgen och till viss del inom omsorg funktionsnedsättning. De en-

heter som uppvisat resultat under 50 % har fått besök av hygiensjukskö-

terska och/eller MAS. Diskussion har förts med berörd enhetschef och 

medarbetare om åtgärder för att förbättra arbetssättet och därmed resul-

tateten.  

På alla enheter ska egenkontroll av vårdhygien utföras varje år. 

Enhetschef, sjuksköterska och medarbetare besvarar gemensamt frågor 

relaterade till vårdhygien. MAS lämnar återkoppling till alla enheter. 

Totalt 17 enheter har utfört kontrollen vilket är i nivå med föregående 

år. 

En skriftlig självskattning av den egna följsamheten till basala hygien-

rutiner utförs av all legitimerad personal samt av medarbetarna i omsorg 

funktionsnedsättning och resurspoolen, på vissa enheter flera gånger om 

året. Resultaten används som diskussionsunderlag i grupperna.  

                                                      
8 

https://skl.se/halsasjukvard/patientsakerhet/matningavskadorivarden/matningbasalahygienrutine

r.2277.html  

https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-237-9.pdf
https://skl.se/halsasjukvard/patientsakerhet/matningavskadorivarden/matningbasalahygienrutiner.2277.html
https://skl.se/halsasjukvard/patientsakerhet/matningavskadorivarden/matningbasalahygienrutiner.2277.html
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Svenska HALT är en återkommande mätning av vårdrelaterade 

infektioner och antibiotikaförbrukning inom särskilt boende i Sverige 

med syfte att stödja det förebyggande arbetet inom området. Alla 

särskilda boenden ska delta i mätningen. Mätningen utfördes under 

valbar dag i vecka 46-47. Inrapportering gjordes i Senior alert. Två 

enheter deltog inte.  

Farmaceut granskar årligen 10 utvalda enheter gällande läkemedelshan-

tering. Några enheter behöver uppdatera sina lokala rutiner för enheten. 

För övrigt framkom mindre brister. Läkemedelsansvarig sjuksköterska 

för respektive enhet och sjuksköterskechef ansvarar för att åtgärder ut-

förs enligt åtgärdsplan. 

Mätning av kommunal hälso- och sjukvård 2018 

Den årligen återkommande mätningen av den kommunala hälso- och 

sjukvården har utförts under maj månad. Sjuksköterskor och 

arbetsterapeuter besvarar frågor om verksamhetens innehåll via en 

enkät. Mätningen har genomförts årligen sedan 1998 och hjälper till att 

ge en bild av Verksamhetens innehåll och kvalitét samt hur 

verksamheten förändras över tid. 

Antalet trycksår och bensår är en del i mätningen. Utöver det ingår 

också bl.a. antal patienter, antal delegerad person per sjuksköterska, 

avancerade sjukvårdsinsatser, insulinbehandling, urinvägskatetrar, 

skyddsåtgärder9, antal personer med demensdiagnos, 

läkemedelshantering, läkemedelsgenomgångar och avancerad 

hemsjukvård.  

Tabellen beskriver andelen (%) personer med demensdiagnos och 

andelen personer som av sjuksköterska har bedömts ha ett 

demensliknande beteende i särskilt boende enligt SoL  

 

2016 2017 2018 

Andel personer med diagnos demens 44 39 39 

Andel personer med dement bete-
ende 67 53 54 

 

                                                      
9 Åtgärd som vidtas för att skydda den enskilde från skada ex. individuellt förskrivna larm, 

sänggrindar, bälten se Handbok för hälso- och sjukvård kap Skyddsåtgärder  

https://omsorgenshandbocker.vaxjo.se/sidor/rutiner-for-halso--och-sjukvard/skyddsatgarder.html
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Andelen personer med demenssjukdom har de tre åren varit högre i 

verksamheter som drivs av privata utförare. 2018 var siffrorna där 42 % 

med demensdiagnos respektive 57 % med dement beteende. 

Skillnaderna mellan kommunala och privata utförare har minskat från 

2017 till 2018.  

Den avancerade hemsjukvården har fortsatt öka främst inom områdena 

syrgasbehandling, blodtransfusioner och behandling med intravenös 

antibiotika. Nivån är oförändrad vad gäller patienter med central venös 

infart och peritonealdialys dvs. dialys via bukhinnan.  

 

 

 

Det totala patientantalet 2331 med insatser av sjuksköterska var i årets mät-

ning något lägre än 2017 (2412).   

 

 

Uppgifterna om skyddsåtgärder i mätningen används i första hand för 

att ha kontroll över frekvensen på enskilda enheter.  MAS tar kontakt 
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med enheten vid behov för att uppmärksamma ansvarig chef och för-

skrivare av skyddsåtgärderna.  
 

Tabell över egenkontroller som utförts under året 

Egenkontroll Omfattning Källa Resultat 

Vårdrelaterade infekt-

ioner 

1 gånger per år 

 

 

 

PPM-databasen 

HALT- Senior alert 

3 % hade infektion 

förvärvad på särskilt 

boende och antibioti-

kabehandling 

Basala hygienrutiner och 

klädregler 

1gång per år + 

extramätningar 

 

Egenkontroll via 

svar på en-

kät/enhet1 

gång/år 

 

Självskattning 0-

flera ggr/år (se 

text) 

PPM-databasen 

 

 

Enhetschef, sjuksköterska, 

undersköterska 

 

 

 

Enskilds egen kontroll 

78 % tillämpade ba-

sala hygienrutiner 

fullt ut 

Läkemedelshantering 

och förråd 

10 enheter/år Farmaceut Region Krono-

berg 

Godkänt med mindre 

anmärkningar 

Avvikelser 3 gånger per år Avvikelsehanteringssystemet Fall 3945 

Läkemedel 2474 

Övrig hälso- och 

sjukvård 400 

Rehabilitering 53 

 

Trycksår 1 gång per år Mätning av hälso- och sjuk-

vården och Senior alert 

Trycksår stadium  2-

4 som uppstått i nu-

varande boendeform 

Antal 31 Andel 1,9 

% 

Patientens klagomål och 

synpunkter 

1 gång per år Patientnämnden, IVO, avvi-

kelsehanteringssystemet 

19 synpunkter, varav 

1 från IVO, 2 från 

patientnämnden 

Palliativ vård 3 gånger per år Svenska palliativregistret 50,7 % av de avlidna 

hade fått smärtskatt-

ning med godkänt 

instrument sista lev-

nadsveckan 

https://plus.rjl.se/senioralert
https://skl.se/halsasjukvard/patientsakerhet/matningavskadorivarden/matningbasalahygienrutiner.2277.html
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Prevention fall 

Undernäring, trycksår, 

munhälsa 

3 gånger per år 

 

 

 

Senior Alert 61 % av omsorgs-

tagarna i särskilt 

boende enl. SoL 

har fått en riskbe-

dömning. 292 pati-

enter av 1005 (29 

%) i ordinärt bo-

ende 

 

Undernäring 1 gång per år Mätning av prevalens faktisk 

undernäring på särskilt bo-

ende enligt SoL via ansva-

riga sjuksköterskor 

22 % led av undernä-

ring i särskilt boende 

enligt SoL 

Rehabinsatser  1 gång per år Summering av signeringslis-

tor för aktuella ordinationer  

60 % av ordinerade 

insatser var utförda 

och signerade 

 

 

PROCESS - Åtgärder för att öka 

patientsäkerheten  
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 2    

Riskanalys  

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

Under året har riskanalys gjorts enligt modell från handbok för patientsäker-

hetsarbete SKL. 

Riskanalys har gjorts: 

- inför lägre sjuksköterskebemanning under sommaren. Den hjälpte till med att 

klargöra vilka prioriteringar som kunde bli nödvändiga i vården och gav ett un-

derlag för att informera Region Kronoberg. 

- angående de små privata utförarna och den sårbarhet som finns i deras verk-

samheter. Den visar på vikten av att ställa krav på kompetens hos ledningen i 

företagen samt vikten av att vi erbjuder dem att använda vårt journalsystem så 

länge de är beroende av att köpa tjänster av leg. personal i kommunen. 

 

Utredning av händelser – vårdskador  

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

En händelse som ska anmälas enligt Lex Maria har skett under året. 

Ytterligare 12 avvikelser/grupper av avvikelser/synpunkter som har föranlett 

händelseanalys ledd av medicinskt ansvarig sjuksköterska - MAS. MAS har 

också deltagit i ett stort antal analyser på enheterna. 

Händelser som har utretts som har medfört eller hade kunnat medföra en vård-

skada samt lärdomar av dessa kan läsas i Bilaga 1. 
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Informationssäkerhet 

HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1§ 

Informationssäkerhetsanalyser har genomförts för de system som behandlar 

personuppgifter.10GDPR-information och utbildning har erbjudits alla 

medarbetare  

Ingen journalgranskning har utförts. Journalgranskning planeras under 2019 

genom egenkontroll och markörbaserad journalgranskning. 

Loggkontroller har inte genomförts i det egna verksamhetssystemet enligt 

rutin. Detta kommer att åtgärdas snarast under 2019. I informationsöverfö-

ringssystemet Cambio Cosmic LINK har loggkontroller genomförts.  

 

RESULTAT OCH ANALYS 
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3  

Beskriv måluppfyllelse dvs. en samlad analys av resultat utifrån satta mål, 

samt strategier/genomförda åtgärder för att nå dessa mål.  

 

Mål 1: Antalet trycksår i grad 2-4 som uppstått i nuvarande boendeform 

ska minska med 

30 %, jämfört med 2017. 

Resultat: Antalet patienter med trycksår var oförändrat sedan 2017 me-

dan andelen hade ökat något. Trycksår grad 2-4 som uppstått i nuvarande 

boendeform var 31 och andelen patienter med trycksår 1,9 %. 

Diagrammen nedan visar prevalensen av trycksår i grad 2-4 som uppstått i 

nuvarande verksamhet för åren 2015-2018. Det övre diagrammet visar antal 

patienter med trycksår. Det nedre visar andel i procent av det totala antalet 

patienter med insatser av sjuksköterska i särskilt boende och ordinärt boende. 

Antalet trycksår är oförändrat medan andelen patienter med trycksår har ökat 

något. 

 

                                                      
10 GDPR – dataskyddsförordningen the General Data Protection Regulation 

https://skl.se/halsasjukvard/patientsakerhet/matningavskadorivarden/markorbaseradjournalgranskning.4633.html
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Analys:  

Vi tror att andelen svårt sjuka patienter gör arbetet för att förebygga 

trycksår blir allt mer angeläget och svårt. Att ha god kunskap om risk-

faktorerna och att träffa omsorgstagaren regelbundet (kontinuitet) är 

viktiga faktorer för att förebygga trycksår. Förändringar i tillståndet 

måste snabbt uppmärksammas och åtgärder sättas in. Alla medarbetare 

behöver också ha grundläggande kunskap i basal omvårdnad.  

Senior Alert ger en bra kunskapsgrund och ger ett bra stöd för det före-

byggande arbetet.  

Vi har en låg registreringsgrad i Senior Alert som varierar mellan 0 och 

100 %. Den kan förklaras av flera orsaker.  En förklaring kan vara att 

det är svårt att vidmakthålla användandet av registret när det är hög om-

sättning på både sjuksköterskor och enhetschefer. Även rutinen för 

teamkonferenser som har reviderats under 2018 tillämpas i varierande 

grad. Den person som arbetade med att stödja enheterna i implemente-
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ringen av Senior Alert har också varit frånvarande en stor del av året. 

Utbildning har erbjudits sjuksköterskorna och 22 har deltagit. Specia-

listsjuksköterskan i sårvård har besökt enheter med patienter med tryck-

sår och ska i fortsättningen alltid kopplas in när trycksår har uppstått i 

den egna verksamheten. 

 

Mål 2: Antalet fallolyckor som leder till allvarlig skada ska minska med 

10 %, jämfört med 2017. 

Resultat 

1. Antalet registrerade fall i avvikelsesystemet har ökat från 3858 

till 3945 sedan mellan 2017 och 2018. 

2. Det totala antalet höftfrakturer i Växjö kommun oberoende av 

om patienten hade insatser av kommunen hade ökat från 143 till 

151 mellan 2017 och 2018. 

 

Höftfrakturer 

Tabell över de patienter som har drabbats av höftfraktur i Växjö kommun un-

der åren 2011-2018. Den översta tabellen visar på antalet. Eftersom invånaran-

talet ökat kraftigt är det viktigt att också titta på tabellen nedanför som visar på 

antalet per 1000 invånare. Tabellerna omfattar alla invånare oavsett om de har 

insatser av kommunen. Uppgifterna baseras på läkares registrering av diagnos.  

Källa: Region Kronoberg 

Växjö kommun             

Samtliga åld-
rar          Antal 
patienter 

20111001-
20120930 

20121001-
20130930 

20131001-
20140930 

20141001-
20150930 

20151001-
20160930 

20161001-
20170930 

20171001-
20180930 

Kvinnor  123 105 101 101 84 91 105 

Män 55 56 45 40 43 52 46 

Samtliga 178 161 146 141 127 143 151 

                

Växjö kommun             

Äldre än 65 
år            Antal 
patienter 

20111001-
20120930 

20121001-
20130930 

20131001-
20140930 

20131001-
20140930 

20151001-
20160930 

20161001-
20170930 

20171001-
20180930 

Kvinnor  117 101 96 94 79 85 102 

Män 47 49 40 35 38 43 41 

Samtliga 164 150 136 129 117 128 143 

 

Antal höftfrakturer / 1000 inv           

Växjö kommun             
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Samtliga åld-
rar          Antal 
patienter 

20111001-
20120930 

20121001-
20130930 

20131001-
20140930 

20141001-
20150930 

20151001-
20160930 

20161001-
20170930 

20171001-
20180930 

Kvinnor  2,95 2,49 2,36 2,34 1,92 2,05 2,33 

Män 1,31 1,32 1,05 0,92 0,97 1,16 1,00 

Samtliga 2,13 1,90 1,70 1,62 1,44 1,60 1,66 

                

Äldre än 65 
år            Antal 
patienter 

20111001-
20120930 

20121001-
20130930 

20131001-
20140930 

20131001-
20140930 

20151001-
20160930 

20161001-
20170930 

20171001-
20180930 

Kvinnor  14,30 12,06 11,24 10,76 8,89 9,37 11,08 

Män 7,03 7,07 5,58 4,75 5,03 5,55 5,21 

Samtliga 11,03 9,80 8,66 8,01 7,12 7,61 8,37 

 

Analys:  

Det arbete som pågår bör fortsätta och förstärkas. Tillgång på läkare 

och kontinuitet när det gäller både läkare och sjuksköterskor är fram-

gångsfaktorer, liksom hög kunskap hos alla medarbetare. Så kallade 

kick off-utbildningar av farmaceut ökar kunskapen hos medarbetarna 

och bör fortsätta och utökas. 

40 % av de ordinerade rehabinsatserna har inte blivit utförda och signe-

rade jämfört med 30 % föregående år. Då träning och fysisk aktivitet är 

betydelsefulla faktorer kan detta vara en delförklaring till de ökade fal-

len och frakturerna.  

Om patienterna inte medverkar till ex. träning vid första försöket kan 

insatsen skjutas upp för att sedan glömmas bort. Fysioterapeut och ar-

betsterapeut är inte närvarande på enheten i lika hög grad som sjukskö-

terskan vilket försvårar uppföljningen. Det händer att medarbetare 

glömmer att signera rehabinsatser även om de blir utförda.  

Digital signering av insatserna skulle troligen öka utförandegraden, lik-

som högre närvaro av fysioterapeut och arbetsterapeut på enheterna. 

En annan viktig faktor är att läkemedelsbehandlingen är korrekt. 429 

patienter (varav 136 hos privata utförare) har fått teambaserade läkeme-

delsgenomgångar, vilket är en ökning jämfört med 2017 (334).  

957 patienter (varav 140 hos privata utförare) dvs 49 % har fått en enkel 

läkemedelsgenomgång av läkare. 

 

Mål 3: Minska antalet omsorgstagare med undernäring  

Resultat 
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77 patienter (22 %) av 35111 omsorgstagare i särskilt boende enligt SoL 

lider av undernäring. Förändring är inte möjlig att redovisa då det är 

första året vi mäter. 

Av 109 personer som omfattades av arbetet enligt nya rutiner för att 

minska undernäringen inom Omsorg funktionsnedsättning uppvisade 42 

risk för undernäring.  

 

Analys: 

Undernäring på särskilt boende kommer alltid att finnas eftersom vi har 

svårt sjuka och gamla omsorgstagare, men förekomsten av onödig un-

dernäring (den man hade kunnat förhindra) går att påverka. 

 

Det går inte få uppgifter om faktisk undernäring i Senior Alert. Därför 

har en mätning av förekomsten av undernäring utförts på särskilt bo-

ende med syftet att följa utvecklingen över tid. 12  

 

Eftersom vi inte vet någon annan kommun som har gjort motsvarande 

mätning av den faktiska undernäringsgraden på särskilt boende så är det 

svårt att veta vilken nivå som är rimlig.  

Nattfastemätning är utförd i särskilt boenden enligt SoL med ett resultat 

på 67 % jämfört med 72 % föregående år. Den ökande nattfastan med-

för en ökad risk för undernäring.  

 

Risk för undernäring ska enligt kommunens riktlinjer bedömas i Senior 

Alert och den låga registreringsgraden påverkar med stor sannolikhet 

resultatet negativt.  

Under 2018 har dietist jobbat med att ta fram en metod för att förbättra 

måltidskvalitet och utarbeta måltidsrutiner i särskilt boende enligt SoL 

som kommer att implementeras under 2019. 

 

Rutin för Nutritionsscreening för att upptäcka risk för undernäring har 

införts i omsorg funktion (LSS) SKL:s tre frågor används som underlag. 
13 Screening ska utföras årligen. Rutinen medför även möjlighet att 

identifiera andra nutritionsproblem, t. ex. övervikt. Trots problem med 

övervikt och fetma i gruppen omsorgstagare så är också undernäring ett 

problem. 

 

 

                                                      
11 De patienter där inte alla mätkriterier fanns angivna exkluderades ur mätningen. 
12 Mätningen bygger på de senaste diagnoskriterierna för undernäring ESPEN med undantag av sk. kali-

permätning (fettfri massa) Mätningen genomfördes under december månad av patientansvarig sjukskö-

terska. 
13 SKL:s tre frågor används som underlag 131. Har du ofrivilligt gått ned i vikt? 2.BMI 3. Har du några 

ätproblem? 
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Analys Mål 1-3 

I Växjö kommun genomfördes under hösten 2016 ett projekt där om-

sorgstagare med biståndsbeslut om trygghetslarm, matdistribution och 

serviceinsatser erbjöds hembesök. Projektet kunde visa på positiva re-

sultat och efter projektperioden beslutade omsorgsförvaltningens led-

ningsgrupp 2018 att vidareutveckla den uppsökande verksamheten med 

målet att ta fram ett underlag för en framtida förebyggande arbetsme-

tod. Rapporten från projektet finns att läsa som Bilaga 2. Vi tror att pro-

jektet kommer att påverka det framtida preventiva arbetet i positiv rikt-

ning. 

Alla särskilda boenden registrerar i 14BPSD registret. 8 hemvårdsområ-

den har gått utbildning och tre av dem har kommit i gång med registre-

ringar. Genom att minska förekomsten av beteendemässiga och psy-

kiska symtom vid demens minskar också risken för t ex fall och nutrit-

ionsproblem. 

Munhälsa 

Region Kronoberg bedriver uppsökande verksamhet, patienten erbjuds 

en munhälsobedömning av tandvårdspersonal. Av 754 omsorgstagare 

som fick en munhälsobedömning uppvisade 263 ett dåligt munhygien-

status, resultat var något bättre än föregående år. Vård- och omsorgs-

personal erbjuds utbildning i förebyggande vård för patienternas mun- 

och tandhälsa. Av 2110 anställda har 138 deltagit i utbildningen detta är 

en minskning från föregående år då 217 deltog. Minskningen har skett 

trots uppmaning till enheterna att ta emot erbjudande om utbildning. En 

god munhälsa påverkar nutritionsstatus och det är viktigt att personalen 

har goda kunskaper.  
 

 

Mål 4: Alla enheter följer basala hygienrutiner 

 

Resultat: Resultatet har förbättrats sedan föregående år. 76 % av den 

personal som observerades uppfyllde alla krav (privata utförare inräk-

nade). Det nationella genomsnittet låg på 48,6 %. Resultat för kommu-

nala utförare var 82 %. 

 

Analys: Vårdhygien 

Arbetet inom detta område är framgångsrikt. Orsakerna till detta tror vi 

är att det finns flera olika verktyg som är lätta att förstå och att det finns 

en aktiv uppföljning av resultaten som pågår tills enheten har kommit 

upp i godkänd nivå. En enkel introduktion i form av webutbildning som 

                                                      
14 BPSD-registret är ett nationellt kvalitetsregister och ett verktyg för att minska förekomst och 

allvarlighetsgrad av ångest, hallucinationer, ätstörningar och andra BPSD-symptom (BPSD står 

för "beteendemässiga och psykiska symptom vid demens"). 
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ger en kunskapsgrund hos samtliga medarbetare är också en bidragande 

faktor. 

Resultatet av HALT-mätningen visar att andelen vårdtagare med antibi-

otika i särskilt boende enligt SoL var 3 % (riket 3 %) och andelen vård-

tagare med bekräftade infektioner förvärvade på boendet var 3 % (riket 

1 %). 

Arbetet med att införa cirkulationstvätt av arbetskläder pågår då den 

kvalitetsmässigt säkraste tvätten görs på tvätteri. På alla enheter där 

förvaringsmöjligheter finns har cirkulationstvätt införts. 

  

Mål 5: Smärtbehandling med validerat bedömningsinstrument för minst 

70 % av de patienter som vårdas i livets slutskede. 

Resultat: Av de patienter som har registrerats i Svenska Palliativregist-

ret har 50,7 fått en smärtskattning utförd under den sista levnadsveckan 

med validerat smärtskattningsinstrument. 2017 var resultatet 59,4 %. 

Registreringsgraden var ca 50 % totalt för Växjö kommun inkl. perso-

ner som har avlidit utanför kommunal vård. 201 förväntade dödsfall 

hade registrerats av sjuksköterska i Palliativregistret.  

 

Analys: 

Användandet av smärtskattningsinstrument har minskat under året. Endast en 

temautbildning har genomförts i palliativ vård. Temautbildningarna har inte 

kunnat genomföras då det inte har funnits tid för enheterna att genomföra 

dem. Då sjuksköterskorna har en central roll i användandet av smärtskatt-

ningsinstrumenten och i utbildning av övriga medarbetare tror vi också att den 

höga omsättningen av sköterskor har gjort det svårare att utveckla verksam-

heten. 

Resultat från Svenska Palliativregistret för 2018 visas i tabell nedan. Målvär-

dena är fastställda av Socialstyrelsen. 

Kvalitetsindikator Resultat Målvärde 

Dokumenterat brytpunktssamtal 77,1 98 

Ordination inj stark opioid vid smärtgenombrott 96,5 98 

Ord. inj ångestdämpande vid behov 96 98 

Smärtskattats sista levnadsveckan 50,7 100 

Dokumenterad munhälsobedömning sista  levnads-
veckan 43,3 90 

Utan trycksår (grad 2–4) 91 90 

Mänsklig närvaro i dödsögonblicket 89,1 90 

http://palliativ.se/
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Avvikelser  

 

Läkemedelshantering 

Antalet15 rapporterade avvikelser som rör läkemedelshantering var 2474 

vilket är i det närmaste oförändrat jämfört med 2017. Nästan hälften av 

avvikelserna var utebliven dos. Antalet avvikelse rörande narkotikakon-

troll har ökat från 85 föregående år till 140. 

Antalet personer som fick hjälp med läkemedelshantering var 766 inom 

ordinärt boende, 658 inom särskilt boende och 315 i Omsorg funktions-

nedsättning.  

 

 

Läkemedelsavvikelser 
 

2015 2016 2017 2018 

Ordinärt boende 
     Personer hjälp med läkemed                                 861 870 871 766 

Avvikelse per pat/år 
 

1,4 1,2 1,4 1,4 

Särskilt boende 
     Personer hjälp med läkemed 558 517 583 658 

Avvikelse per pat/år 
 

1,3 1,9 1,5 1,2 

Omsorg funktionsned-
sättning 

     Personer hjälp med läkemed 190 259 219 315 

Avvikelse per pat/år 
 

1,2 1 1,3 0,5 

 

De 5 vanligaste händelserna är i fallande ordning; Utebliven dos, avvi-

kelse narkotikakontroll, fel dos, fel tid för överlämnande och fel iord-

ningställande. 

De 5 vanligaste angivna orsakerna var i fallande ordning; annat, 

glömska, bristande rutiner, stress och missförstånd. 

1 avvikelse ledde till inläggning på sjukhus. 25 ledde till kontakt med 

läkare varav 3 utmynnade i hembesök. 

 

Övrig Hälso- och sjukvård 

Antalet rapporterade avvikelser i kategorin övrig hälso- och sjukvård 

har ökat sedan föregående år från 336 till 400. De fem vanligaste avvi-
                                                      
15 Samtliga avvikelser redovisas från 2017-10-01 - 2018-09-30 och gäller bara de verksamheter 

som drivs av kommunen men samtliga boendeformer inkl. korttidsboende SOL och korttidsvis-

telse LSS samt dagliga verksamheter. Arbete och välfärd inkluderades i föregående års siffror 

men redovisas nu i egen patientsäkerhetsberättelse. 
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kelserna var i fallande ordning – utebliven insats, brister i utförande av 

insats, annat, brister i dokumentation, brister i informationsöverföring. 

Liksom föregående år ses en underrapportering av smittspridning (vård-

relaterade infektioner) Endast en avvikelse rörande smittspridning har 

rapporterats.  

 

Medicintekniska produkter-MTP 

81 avvikelser har rapporterats under perioden vilket är en ökning från 

föregående år då 48 rapporterades. I 35 av fallen fanns ingen identifie-

rad skada registrerad. De skador som registrerades var: sårskada, psy-

kiskt lidande samt smärta. 3 avvikelser har rapporterats till Läkeme-

delsverket. 

 

Rehabilitering 

Inrapporteringen av avvikelse gällande rehabilitering har fortsatt att 

minska. I år har endast 53 avvikelser rapporterats mot 109 föregående 

år. 32 gällde utebliven rehabiliteringsinsats. Då en mätning av utförda 

ordinerade rehabiliteringsinsatser gjorts vet vi att en stor underrapporte-

ring föreligger. 

 

Stickande och skärande 

Sedan nya arbetsmiljöföreskrifter ändrades och att allt material som an-

vänds i vården ska vara ”stickskyddat” har avvikelserna inom området 

minskat. 2018 inträffade 5 incidenter och 4 av dem skedde med material 

som inte var stickskyddat. 4 av händelserna inträffade när medarbetare 

använde material hemma hos någon som har egenvårdsansvar för insat-

sen och det inte hade uppmärksammats av arbetsgivaren att omsorgsta-

garen inte hade stickskyddade kanyler hemma. 

 

Externa avvikelser 

205 avvikelser har rapporterats till annan vårdgivare eller utförare, Apo-

tekstjänst, Postnord, Serviceresor, larmföretag m.fl. 

Flertalet har gått till Region Kronoberg och har gällt olika typer av bris-

ter i samband med utskrivning och planering av vård- och omsorgsin-

satser. 

Det har också förekommit flera avvikelser i samband med läkemedels-

leveranser av Postnord. Apodosleveranser har vid några tillfällen kom-

mit bort helt och inte återfunnits. De har ibland också levererats till fel 

ställen eller lämnats av utan att någon har tagit emot dem. 

91 avvikelser har inkommit från andra vårdgivare eller utförare. 

De har gällt brister i informationsöverföring och samverkan vid in- och 

utskrivning, provtagning, ID-märkning mm. 

De övergripande områden där åtgärder kommer att vidtas under 2019 är 

information från kommunen till regionen när patienter åker in till slu-

tenvården, läkemedelshanteringen när patienter skrivs ut från slutenvår-
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den, information mellan regionen och kommunen under vårdtiden, till-

gänglighet hos både region och kommun, förstärkta rutiner med akut-

mottagningen och AVA – akutvårdsavdelningen, förstärkt stöd till sjuk-

sköterskor på slutenvården vid beställning av serviceresor mm.  

 

 

Fall 

Antalet fall som registrerades i avvikelsesystemet var något högre än 

2017. Fallen var fördelade över boendeformerna enligt följande: 

särskilt boende enligt SoL 1562 

ordinärt boende 1752 

bostad med särskild ser-
vice  198 

korttidsboende enligt SoL 282 

korttidsvistelse enligt LSS 13 

 

 

 

Samlad analys avvikelser 

Vid granskning av inkomna avvikelser ses generellt brister i analysar-

betet, åtgärder och uppföljning. Det finns också brister i hur och när en 

avvikelse ska skrivas samt viss underrapportering. I och med införandet 

av kvalitetsråd på alla enheter finns förhoppning om att arbetssättet och 

kunskaperna gällande avvikelsehanteringen som är en beståndsdel i 

kvalitetsarbetet ska bli bättre. 

Klagomål och synpunkter  

19 synpunkter som gäller hälso- och sjukvård har registrerats i avvikelsesy-

stemet. 18 var negativa synpunkter och en var ett förbättringsförslag. 

10 av synpunkterna hade inkommit via MAS och 2 från det centrala mottag-

ningssystemet för synpunkter. Synpunkterna hade blandat innehåll och ofta 

gällde de flera olika saker eller händelser. Det förekommer ofta att de också är 

blandade vad gäller socialtjänst och hälso- och sjukvård. 

Några av synpunkterna finns beskrivna i Bilaga 1. 

 



 
 

 
 

 

 

   

 
 

24 

Övriga vårdskador 

 

Vårdrelaterade infektioner 

52 omsorgstagare har insjuknat i vinterkräksjuka och 62 medarbetare. 

Totalt har det varit 6 utbrott.  

På en avdelning på ett särskilt boende drabbades 7 av 9 omsorgstagare och 

13 medarbetare av luftvägsinfluensa. Enligt smittskyddsläkare kan sprid-

ningen berott på att omsorgstagarna vistades mycket i gemensamhetsutrym-

met där man samlade dem för att svalka dem med hjälp av fläktar under en 

pågående värmebölja.  

Två utbrott av skabb har förekommit, ett i hemtjänst och ett i särskilt boende 

enligt SoL.  

7 patienter har insjuknat vid ett utbrott av luftvägsinfluensa i särskilt boende. 

 

 

Samlad bild av vårdskador 

I de avvikelser och synpunkter som har registrerats har endast en lett till 

dödsfall. I denna avvikelse var det 4 personer som dog i samband med 

luftvägsinfluensa. 110 händelser har lett till att patienten har blivit inlagd på 

sjukhus. 92 av dem gällde fall. Ytterligare 30 avvikelser har lett till besök 

hos läkare på mottagning och i 14 ärenden till hembesök av läkare. 

 

 

 

Patientsäkerhetsplan 2019 
 

Mål 1: Antalet trycksår i grad 2-4 som uppstått i nuvarande boendeform 

ska minska med 

30 %, jämfört med 2018. 

 

Mål 2: Antalet fallolyckor som leder till allvarlig skada ska minska med 

10 %, jämfört med 2018. 

Mål 3: Minska antalet omsorgstagare med undernäring  

Strategier 

Personer 65 år och äldre i särskilt boende eller ordinärt boende med hemtjänst 

och med kommunal hälso- och sjukvårdsinsats ska erbjudas en riskbedömning 

i Senior Alert, samt vid behov åtgärder och uppföljning. Resultaten i Senior 

Alert ska ligga till grund för styrning av arbetssätt och kompetensutveckling. 

Riskbedömningar ska även erbjudas andra målgrupper vid behov. 

Fortsatt arbete i fallpreventionsgruppen, vilket ska ske i samverkan med öv-

riga aktörer som kan påverka antalet fallolyckor.   
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Arbete för att stimulera ett jämnt näringsintag över dygnet pågår. Enheter med 

låg måluppfyllelse upprättar handlingsplan med stöd av dietist.  

Fortsatta utbildningar i munhälsobedömningsinstrumentet ROAG på enheter-

na. Utbildning för sjuksköterskor i nutritionsvårdprocessen ingår i introdukt-

ionen av nyanställda sjuksköterskor. 

 

Sjuksköterskorna ska tillsammans med Region Kronoberg arbeta för att alla 

hemsjukvårdspatienter erbjuds att träffa läkare minst en gång per år och få 

läkemedelsgenomgång enligt HSLF-FS 2017:37.  

 

Utbildning för sjuksköterskor i trycksårsförebyggande ingår i introduktionen 

för nyanställda sjuksköterskor och erbjuds även till övriga. 

Ett särskilt boende med låg respektive hög trycksårsprevalens jämförs med 

varandra för att hitta framgångsfaktorer.   

 

Ökat användande av BPSD-registret i syfte att genom tvärprofessionella 

vårdåtgärder minska förekomsten och allvarlighetsgraden av BPSD och 

det lidande som detta innebär. (register för patienter med beteendemässiga 

och psykiska symptom vid demens). Ett ökat psykiskt välbefinnande minskar 

risken för undernäring, fall och trycksår. 

 

Fortsatt implementering av riktlinjer för teamkonferenser. 

 

Fortsätta ta fram och implementera måltidsrutiner på samtliga särskilda boen-

den inom äldreomsorgen med grund i vad som framkommit i måltidsprojektet.  

 

Inom Omsorg funktionsnedsättning ska risken för undernäring undersökas 

genom att SKL:s tre 16frågor om undernäring ställs. Åtgärder ska vid behov 

vidtas för att förhindra undernäring. 

 

Uppsökande verksamhet för äldre i ordinärt boende. Information om rådande 

kostrekommendationer och fallförebyggande åtgärder mm av undersköterskor 

enligt utarbetat material.  

 

 

Uppföljning/utvärdering 

Avvikelser fall 

Antal höft- och lårbensfrakturer Region Kronobergs statistik. 

Senior Alert - andel registreringar i särskilt boende och antal registreringar i 

ordinärt boende samt andel planerade och utförda åtgärder  

Prevalens för undernäring i särskilt boende inom äldreomsorgen baserat på 

mätning av MNA17. 

Andel omsorgstagare inom Omsorg och funktion som fått riskbedömning ge-

nom SKL:s tre frågor. 

                                                      
16 1. Vilket BMI personen har 2. Om personen ofrivilligt har gått ner i vikt 3. Om personen har 

svårt att äta 
17 Mini Nutritional Assessment – bedömningsinstrument för undernäring  
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Mätning av trycksår via enkät till sjuksköterskor. 

Antal personer med aktuell registrering i BPSD-registret  

Markörbaserad journalgranskning i syfte att upptäcka onödig undernäring, 

kartlägga orsaker samt vidta förebyggande åtgärder. 

 

 

 

Mål 4: Alla enheter följer basala hygienrutiner 

Strategier 

Webutbildning ska användas vid introduktion av nyanställd personal och se-

dan en gång per år. Egenkontroller genomförs årligen och de brister som upp-

täcks åtgärdas. Öka tydligheten i årsplaneringen för enhetscheferna för att sä-

kerställa att egenkontrollerna görs. 

De grupper som inte genomför punktprevalensmätning - PPM genomför själv-

skattning vårdhygien två gånger per år. Legitimerad personal ska genomföra 

självskattning vårdhygien två gånger per år. Även övriga medarbetare kan an-

vända självskattningen som ett instrument för kvalitetshöjning. 

De enheter som har lägre resultat än 60 % i PPM-mätningen får särskilt stöd i 

sitt utvecklingsarbete av hygiensjuksköterska och MAS. 

 

Vid oanmälda besök av avdelningen uppdrag och uppföljning på enheterna 

ska observationer av arbetskläder, hår och naglar ingå. 

 

Uppföljning/utvärdering 

Punktprevalensmätning-PPM BHK-basala hygien- och klädregler genomförs 

på alla enheter inom äldreomsorgen och utvalda enheter inom omsorg funkt-

ionsnedsättning årligen. Ommätningar görs för de enheter som inte når upp till 

60 %.  

Antal utbrott av magsjuka och storleken på utbrotten. 

 

Andra vårdrelaterade infektioner genom insjuknanderapporter och avvikelser. 

 

HALT18 -mätning som visar andel med antibiotikabehandling och samband 

med vårdrelaterade infektioner sker på alla särskilda boenden inom äldre-

omsorgen.  

 

 

Mål 5: Smärtbehandling med validerat bedömningsinstrument för minst 

70 % av de patienter som vårdas i livets slutskede. 

Strategier 

Region Kronoberg och länets kommuner ska registrera minst 70 % dödsfallen 

i Svenska Palliativregistret. Det är sjuksköterskor som gör registreringen.  

 

                                                      
18 Healthcare-associated infections and Antimicrobial use in Long-Term Care fascilities  
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Målinriktat utvecklingsarbete sker enligt handlingsplan från palliativa arbets-

gruppen.  

Resultaten från registret tas upp regelbundet  

- på de övergripande kommungrupperna med chefer för den kommu-

nala hälso- och sjukvården och verksamhetschefer/avdelningschefer 

på vårdcentralerna.  

- av sjuksköterskechefer med sjuksköterskor 

- av MAS med avdelningschef, sjuksköterskor och läkare på respektive 

vårdcentral  

- av sjuksköterska med teamen. 

Utbildning i palliativ vård sker i team av interna handledare i samarbete med 

Palliativt Centrum.  

Uppföljning/utvärdering 

Resultat i Svenska Palliativregistret  

 

 

Mål 6: Andelen ordinerade rehabinsatser som utförs ska öka till 80 % 

 

Strategier 

Strategi utformas av ledningsgrupp kommunrehab  

 

Uppföljning/utvärdering 

Utförande av ordinerade rehabinsatser ska säkerställas på enheterna genom 

signering och uppföljning i teamen.  

 


