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Sammanfattning 
 

Att vården är säker är en grundsten i allt kvalitetsarbete i hälso- och sjukvår-

den. Patientsäkerhet handlar om att patienter inte ska skadas i samband 

med hälso- och sjukvårdande åtgärder eller på grund av att vården inte ge-

nomför de åtgärder som behövs med hänsyn till patientens tillstånd (Pati-

entsäkerhetslagen 2010:659).  

En säker vård där förekomsten av vårdskador är låg, handlar ytterst om att 

skapa en god vård. 

 

 

De viktigaste åtgärder som vidtagits 

Covid-19-pandemin har ställt verksamheten inför stora utmaningar. En ena-

stående anpassning till extrema förhållanden har gjorts i hela verksamheten. 

Det har varit en träning på att i skarpt läge arbeta proaktivt och patientsäkert. 

Evidens- och informationsflöde har varit stort vilket krävt en gedigen om-

världsbevakning och ett agilt arbetssätt. Samverkan har varit effektiv och 

tvärprofessionell, både internt och externt, vilket möjliggjort snabba processer 

och beslut. Utvecklingen av E-hälsa har fått en skjuts framåt då fysiska möten 

inte varit möjligt. 

 

En blick framåt 

I slutet av 2021: 

 Arbetar vi mer förebyggande med hjälp av kvalitetsregister och egen-

kontroller samt genom att systematiskt arbeta med risker vi uppmärk-

sammar i våra verksamheter.  

 Arbetar vi systematiskt med patientsäkerhet i Stratsys 2011:9 där pati-

entsäkerhetsberättelsen ingår som en viktig del. 

 Arbetar vi processinriktat. 

 Har vi utvecklat och tydliggjort det systematiska kvalitetsarbetet i små 

och stora processer där egenkontrollerna och de kvalitetsregister vi är 

delaktiga i är integrerade. 

 Alla patienter har fått minst en läkemedelsgenomgång. 

 Nattfastemätningar genomförs strukturerat på alla enheter. 

 

 

Inledning 
Enligt patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 ska vårdgivaren skriva en patient-

säkerhetsberättelse. Idén med patientsäkerhetsberättelsen är att öppet och tyd-

ligt för alla redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra 

patientsäkerheten.  

Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att be-

döma hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kva-

liteten har bedrivits i verksamhetens olika delar, och att informationsbehovet 

hos externa intressenter tillgodoses. SOSFS 2011:9 7 kap. 3 §. Patientsäker-
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hetsberättelsen bör utformas så att den kan ingå i vårdgivarens ledningssystem 

för patientsäkerhet. Patientsäkerhetsberättelsen ska vara färdig senast den 1 

mars varje år.  

 

STRUKTUR  
 

Övergripande mål och strategier 

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

Omsorgsnämndens övergripande mål för patientsäkerhetsarbetet är att syste-

matiskt förebygga vårdskador. Dessutom: 

 Alla har rätt att få rätt nutrition. 

 Alla har rätt till förebyggande åtgärder för att minska risken för fall-

skador. 

 Alla har rätt till förebyggande åtgärder för att minska risken för tryck-

sår. 

 Alla har rätt till god smärtlindring i livets slutskede. 

 Efterlevandesamtal till närstående ska erbjudas. 

 Vidareutveckla och sprida arbetet med beteendemässiga och psykiska 

symtom vid demens. 

 Delgeringsförfarandet ska ske i en trestegsmodell 

 

För att nå nämndmålen och garantera en hög patientsäkerhet tog verksamhets-

chef och medicinskt ansvarig sjuksköterska fram strategiska områden för 

2020: 

 Fortsätta arbeta med kvalitetsregister dvs. Senior alert, Palliativa re-

gistret och BPSD. En riktad satsning gällande implementering av Se-

nior Alert i ordinärt boende planeras 

 Följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler, (PPM mätning). 

 Att nattfastan inte skall överstiga 11 timmar. 

 Rehab med hög kvalitet och helhetssyn. Fortsätta arbetet med att prio-

ritera var insatserna vi utför har bäst effekt. 

 Optimera den interna teamsamverkan. En arbetsgrupp med uppdraget 

att se över och optimera rutinerna på team-träffar har skapats. 

 Fortsatt utveckling av omsorgens ledningssystem med målet att dessa 

rutiner skall vara lättillgängliga för all personal samt dess följsamhet. 

 

Utöver ovanstående fortgå arbetet med  

 Att fortsätta implementera kvalitetsledningssystem. 

 Fortsatt utbildning gällande omvårdnad vid palliativt vak. Fokus 

kommer att läggas på korrekt smärtlindring, skattning av smärtan samt 

utförd munhälsa  

 På samtliga patienter som i livets slutskede har ett VILS-dokument 

skall det finnas en palliativ vårdplan. 

 Tydliggöra rutin för Fallpre- vention. 
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Organisation och ansvar 

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

En kort beskrivning över hur det organisatoriska ansvaret för patientsäkerhets-

arbetet är fördelat inom verksamheten. 

 

Omsorgsnämnden  

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 verksamheten.  

 

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

Där det bedrivs hälso- och sjukvårdsverksamhet ska det finnas en verksam-

hetschef som svarar för verksamheten. Verksamhetschef ska säkerställa att 

patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården 

tillgodoses (4 kap. 1§ Hälso- och sjukvårdsförordningen, 2017:80). Detta in-

nebär till exempel att Verksamhetschef har ett övergripande ansvar över: 

 Lokaler, teknik, personal samt verksamheten inom hälso- och sjuk-

vården (HSL). 

 Att operativa mätbara verksamhetsmål formuleras samt att målen 

uppnås. 

 Att verkställa patientens trygghet, säkerhet, kontinuitet och samord-

ning.  

 

 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 pla-

nera, 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. 
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 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 läkemedels-

hantering, rapportering enligt 6 kap. 4 § patientsäkerhetslagen 

(2010:659), PSL, och att kontakta läkare eller annan hälso- och sjuk-

vårdspersonal när en patients tillstånd fordrar det. 

 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 

verksamhetens enhetschefer. 

 Utreda och anmäla allvarlig skada eller risk för allvarlig skada enligt 

Lex Maria. 

 Ansvaret att ta fram rutiner för rapporteringsskyldigheten. 

 Sammanställer och analyserar egenkontroller från verksamheten.  

 

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 lag-

stiftning.  

 Det finns behövliga direktiv och instruktioner för rehabiliteringsverk-

samheten. 

 Rutiner, riktlinjer och processer är kända och implementerade till 

verksamhetens 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. 

 

Enhetschef HSL 

 Ansvarar för att personalen får adekvat vidareutbildning för att möta 

kommande vårdbehov och krav. 
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 Ansvarar för att MAS och MAR:s riktlinjer är kända och följs av legi-

timerad personal. 

 Analyserar och vidtar åtgärder vid avvikelser som berör hälso- och 

sjukvårdsinsatser.  

 Samverkar med interna och externa aktörer för att tillgodose att pati-

enternas 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. 

 

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 hän-

syn till de krav som ställs på verksamheten. 

 Ansvarar för att ny personal får den introduktion som krävs för att ut-

föra 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. 

 

Hälso- och sjukvårdspersonal 

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

systematiskt utveckla verksamheten. De ska: 

 Arbeta i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet  

 Ge en sakkunnig och omsorgsfull vård 

 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.  

 

Läkarmedverkan 

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

Ansvar mellan region och kommun är uppdelat och regleras dels av ett över-

gripande ramavtal men även av ett lokalt avtal. Kommunens ansvar för hälso- 

och sjukvård omfattar inte sådan hälso- och sjukvård som meddelas av läkare 

vilket förutsätter att det finns väl fungerande rutiner för att kontakta läkare när 

en patients tillstånd fordrar det. Detta ansvar rör dock även behov av kontakt 



 
 

  

 

 

   

 
 

8 

med hälso- och sjukvårdspersonal inom kommunens hälso- och sjukvård.  

Sölvesborgs vårdcentral och Valjehälsans vårdcentral ansvarar för läkarkom-

petensen i Sölvesborgs kommun. Sölvesborgs vårdcentral har i sin tur en 

överenskommelse med läkarbilen som utför denna service i deras ställe. Reg-

ionens läkare har inget ledningsansvar inom den kommunala hälso- och sjuk-

vården. 

 

IT-samordnare 

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

e-hälsans möjligheter och skapa patientsäker dokumentation och informat-

ionshantering. 

 

Stödfunktioner 

 Smittskydd, Region Blekinge, genom kontinuerlig samverkan, utarbe-

tande av länsövergripande riktlinjer och rutiner, smittspårning och 

övervakning av epidemier. 

 Vårdhygien, Region Blekinge, genom rådgivning i vårdhygieniska 

frågor samt undervisningsmaterial. 

 Patientnämnden, Region Blekinge, genom att i samråd med Omsorgs-

förvaltningen hjälpa patienter och anhöriga om de upplever problem 

med den vård och omsorg de mottagit. Upplevelserna återförs till vår-

den och är en del av vårt systematiska kvalitetsarbete kring patientsä-

kerhet och god och säker värd.  

 

Samverkan för att förebygga vårdskador 

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

Följande processer har identifierats där samverkan har skett för att förebygga 

att patienter drabbas av en vårdskada. 

 

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 bistånds-

handläggare, sjuksköterska och arbetsterapeut som arbetar lokalt och i sam-

verkan med öppenvården, vårdcentralerna. Blekinge har en länsgemensam 

rutin för att trygga informationshantering och ett gemensamt elektroniskt 

vårdplaneringssystem, Prator.  

 

Samordnad individuell plan, SIP  

Samverkan tillsammans med patient om insatser från Regionen och Söl-

vesborgs 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. 
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Beslutsstöd VISAM  

Ett verktyg för sjuksköterskor inom den kommunala hälso- och sjukvården 

som ska användas vid försämring av patientens status och vid behov av ställ-

ningstagande till rätt vårdnivå. I stöd av VISAM förebyggs även återinlägg-

ningar och informationsöverföring mellan berörda vårdgivare i samband med 

byte av vårdansvaret. 

 

Samverkan med vårdcentralerna 

Kommunen och vårdcentralens ledning samverkar ca fyra gånger per år kring 

läkarinsatserna som vårdcentralerna ansvarar för till kommunens patienter. 

Arbetet styrs av ett övergripande ramavtal och berörda verksamheter har an-

svar att samverka och följa ingångna avtal för att patientsäkra vården. 

 

Läkemedelskommittén 

Läkemedelskommittén är ett rådgivande organ vars uppdrag är att verka för 

säker, vetenskapligt belagd och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning i 

landstinget Blekinge. Läkemedelskommittén ger obunden läkemedelsinform-

ation, utbildning till vårdpersonal samt skapar rutiner för hur läkemedelsge-

nomgångar ska gå till. 

 

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.  

 

Ledningssamverkan vård- och omsorg, LSVO 

Verkar för en god hälsa för Blekinges invånare genom att säkerställa samar-

bete kring personer med behov av insatser från båda huvudmännen. Kommu-

ner och region är skyldiga att samverka enligt Hälso- och sjukvårdslagen 

(2017:30, HSL) och Socialtjänstlagen (2001:453, SoL). Ledningsstrukturen 

består av LSVO:s strategiska ledningsgrupp samt fyra operativa verksamhets-

grupper, äldre/somatik, IFO/psykisk hälsa/funktionshinder, FoU samt E-hälsa. 

 

MA-samverkan 

Medicinskt ansvariga sjuksköterskor och medicinskt ansvarig för rehabilite-

ring i Blekinge samverkar varje månad kring bl.a. patientsäkerhet, länsgemen-

samma rutiner och E-hälsa.  

 

Nationell patientöversikt, NPÖ 

Ett webbaserat verktyg för sammanhållen journalföring som ökar patientsä-

kerheten genom att behörig vårdpersonal kan ta del av information som finns i 

patientens journal hos andra vårdgivare i Sverige oavsett journalsystem. 

 

Länsövergripande covid-samverkan 

Smittskyddsläkare, chefsläkare över länets vårdcentraler, samordnare för 
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läkarbilen samt medicinskt ansvariga sjuksköterskor i länet har samverkat 

varje vecka i syfte att öka patientsäkerheten under covid-pandemin. 

 

Kunskapsstyrning i lokala programområden (LPO) 

I arbetet med att ta fram personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp för 

ett antal sjukdomsområden finns kommunerna med som representant. Vård-

förloppen 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. 

 

Patienters och närståendes delaktighet 

SFS 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 in-

sikt är en förutsättning för att vara delaktig i sin vård, val av behand-

lingsalternativ och hjälpmedel. 

 Varje patient är en del av det tvärprofessionella vårdteamet och teamet 

är inte komplett utan patientens perspektiv. Varje medarbetare i verk-

samheten 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 rä-

knas som närstående.  

 Varje patient styr vilka yrkeskategorier och vilka vårdgivare som får 

ta del av vårdinformation genom att lämna samtycke till informat-

ionsöverföring. 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.  

 

Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet  

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

Hälso- och sjukvårdspersonal är skyldig att rapportera risker för vårdskador 

och händelser som medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada. Hälso- 

och sjukvårdspersonal i omsorgsförvaltningens verksamheter, är den personal 

som har legitimation för ett yrke inom hälso- och sjukvården samt den perso-

nal som biträder en legitimerad yrkesutövare t.ex. med en delegerad arbets-

uppgift.  

Informationen om denna skyldighet ska ges när en anställning, ett uppdrag 

eller en verksamhetsförlagd utbildning påbörjas och därefter återkommande en 

gång per år. Informationen ska ges muntligt och skriftligt av närmsta chef. 
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Figur 1. Process risk- och avvikelsehantering 

 

1. Risk identifieras eller händelse inträffar: Den medarbetare som upp-

märksammar händelsen rapporterar omedelbart till tjänstgörande sjuk-

sköterska, fysioterapeut eller arbetsterapeut, beroende på händelsens 

art. Avvikelserapport skrivs i Procapita och en dokumentation kring 

avvikelsen görs även i den enskildes journal. Risken/avvikelsen 

skickas till ansvarig enhetschef. Patienten ska informeras om det in-

träffade och då detta inte är möjligt informeras närstående.  

2. Utredning, analys och dokumentation: Enhetschefen ansvarar för ut-

redning vilken gärna sker i det tvärprofessionella teamet. Utredningen 

syftar främst till att klarlägga vad som hänt, varför det har hänt och 

vad som kan göras för att förhindra att något liknande inträffar igen 

och utredningen beskrivs i en åtgärdsplan.  

3. Åtgärder, uppföljning: Enhetschefen ansvarar för att åtgärder vidtas 

och följs upp om inget annat anges. Återkoppling till patient/brukare 

och den som rapporterat avvikelsen görs. 

4. Lärande: För att verksamheten ska få ett aktivt lärande utifrån de av-

vikelser som inträffar ska enhetschefen regelbundet ta upp dessa, ex-

empelvis på arbetsplatsträffar och teamträffar. Enhetschef gör varje år 

en sammanställning över enhetens statistik, vidtagna åtgärder utifrån 

analys av avvikelser under perioden samt planering av det fortsatta pa-

tientsäkerhetsarbetet på enheten. Utifrån sammanställningen diskute-

ras resultatet och eventuella förbättringsområden på arbetsplatserna 

och centralt i ledningsgruppen. MAS sammanställer årligen alla en-

heters avvikelser i samband med upprättandet av patientsäkerhetsbe-

rättelsen.  

5. Fördjupad händelseanalys: Vid allvarlig händelse skall MAS samt 

verksamhetschef omgående underrättas genom personlig kon-

takt/telefon och en fördjupad händelseanalys görs. Händelseanalysut-

redningen används också av MAS som underlag vid anmälan enligt 

lex Maria.  

6. Lex Maria: När beslut om anmälan enligt lex Maria fattats informeras 

förvaltningschef och omsorgsnämndens ordförande av MAS och an-

mälan diarieförs. En sammanställning av antalet lex Maria-ärenden 

görs varje år i samband med upprättande av patientsäkerhetsberättel-

EC, SSK, 

AT, SJG 

Utredning, 

analys, doku-

mentation 

Åtgärder, 

uppfölj-

ning 

Lärande 

Lärande 

Avslut 

Fördjupad 

händelseana-

lys 
Lex Maria 

Risk identi-

fieras eller 

avvikelse  

inträffar 

Lärande 

Avslut 
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sen. 

 

Risker och avvikelse som inkommer till verksamheten från annan vårdgivare 

adresseras till MAS som skickar avvikelsen vidare till berörd enhetschef för-

handläggning enligt rutin.  

 

Klagomål och synpunkter 

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

Klagomål utreds enligt samma flöde som risker och avvikelser (figur 1) av den 

chef som är ansvarig för berörd enhet eller verksamhet.  

Vårdgivaren är den som i första hand ska ta emot och besvara patienter och 

närståendes klagomål och synpunkter och 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 nämndsekrete-

raren. Klagomål och synpunkter som kommer via Patientnämnden eller IVO 

registreras i diariet.  

MA-nätverket i länet träffar årligen representanter för regionens Patient-

nämnd. De återkommande träffarna ger möjlighet att identifiera områden med 

förbättringsbehov. Det förekommer också enskilda möten med Patientnämn-

den och MAS gällande individärende.  

 

Egenkontroll 

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

Egenkontroll är en viktig del av arbetet med att ständigt förbättra verksamhet-

en. Genom att ha ett egenkontrollprogram med återkommande genomgångar 

av olika kvalitetsområden så kan många kvalitetsbrister upptäckas innan nå-

gon skada är skedd. Egenkontroller ska utföras systematiskt och fokusera på 

det som i realiteten är betydelsefullt för att säkerställa en god och säker vård 

för patienten.  

Egenkontroll Omfattning Källa 

Fall, undernäring, trycksår 

och munhälsa 

2 gånger/år Senior alert, nationellt 

kvalitetsregister 

Vårdrelaterade infektioner 1 gång/år HALT i Senior Alert 

Palliativa registret Kontinuerligt Svenska palliativregistret 

BPSD, Beteendemässiga 

och Psykiska Symtom vid 

Demens 

Kontinuerligt BPSD-registret 

Läkemedelsgenomgångar Kontinuerligt Enligt ”Blekingemodellen” 

Basala hygienrutiner 2 gånger/år SKR punktprevalensmätning 

Svårläkta sår Kontinuerligt RiksSår, nationellt 

kvalitetsregister 

Nattfasta 4 gånger/år Socialstyrelsen 

 

Figur 2. Egenkontroller 2020 
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Egenkontrollerna är en del av det systematiska kvalitetsarbetet och resultatet 

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

med andra verksamheters och nuvarande resultat med tidigare.  

 

Senior alert 

Ett nationellt kvalitetsregister och ett förebyggande verktyg som syftar till att 

minska vårdskador och öka patientsäkerheten. Alla äldre som möter vård och 

omsorg ges möjlighet till en riskbedömning, förebyggande åtgärder samt en 

uppföljning. Med hjälp av Senior alert kan nya förebyggande arbetssätt ut-

vecklas. Följande riskbedöms: 

 Fall, vilket utgör en stor fara för att en person bli långvarigt försvagad 

eller skadad. Följande faktorer ökar fallrisken: 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. 

 Undernäring, som definieras som en näringsrubbning vilken kan leda 

till en försämrad kroppssammansättning, funktionsförmåga eller sjuk-

domsförlopp. Riskbedömningen görs utifrån tre bedömningspunkter; 

ofrivillig viktförlust, ätsvårigheter och undervikt.  

 Trycksår, räknas som en vårdskada om hälso- och sjukvården hade 

kunnat vidta adekvata åtgärder för att förhindra det och de orsakar ett 

stort fysiskt, känslomässigt och socialt lidande för den som drabbas. 

 Munhälsan är central för välbefinnande, livskvalitet och hälsa. Sam-

bandet mellan munhälsa och allmän hälsa blir allt tydligare med sti-

gande ålder. Muntorrhet och oförmågan att göra ordentligt rent i mun-

nen är riskfaktorer. Munvård är en del i den dagliga omvårdnaden. 

 

Vårdrelaterade infektioner (VRI) 

Svenska HALT (Healthcare-associated infections and Antimicrobial use in 

Long-Term care facilities) är en punktprevalensmätning av vårdrelaterade in-

fektioner och antibiotikaanvändning inom särskilt boende. Målsättningen är 

att erbjuda ett nationellt enhetligt mätverktyg så att förekomsten av vårdrelate-

rade infektioner och antibiotikaanvändning inom särskilt boende kan invente-

ras som ett led i patientsäkerhetsarbetet. 

 

Palliativa registret 

På patientnivå mäts hur enheter lever upp till definierade kriterier för god vård 

i livets slutskede. Denna information möjliggör ett kontinuerligt förbättrings-

arbete som syftar till optimal vård för dessa patienter oavsett diagnos och typ 

av vårdenhet. Syfte är att successivt förbättra vården i livets slutskede.  

 

BPSD 

Svenskt register för beteendemässiga och psykiska symtom vid demens 

(BPSD). Dessa symtom kan t.ex. vara aggressivitet, oro, apati, hallucinationer 

eller sömnstörningar och drabbar ca 90 % av alla som lever med en demens-

sjukdom. Syftet med registret är att kvalitetssäkra omvårdnaden av personer 

med demenssjukdom och uppnå ett likvärdigt omhändertagande av dessa pati-

enter i hela landet.  
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Läkemedelsgenomgångar 

”Blekingemodellen” ska användas vid läkemedelsgenomgångarna på både 

särskilda boenden och i ordinärt boende. Det är en metod för att kartlägga, 

ompröva och följa upp en patients samtliga läkemedel i syfte att öka kvaliteten 

och säkerheten i läkemedelsbehandlingen. Läkemedelsgenomgångar syftar 

även till att upptäcka, åtgärda och förebygga läkemedelsrelaterade problem 

(LRP). Det är läkaren som ansvarar för läkemedelsgenomgångarna (HSLF-FS 

2017:37). 

 

Basala hygienrutiner 

SKR bjuder in till en nationell punktprevalensmätning av följsamheten till ba-

sala hygienrutiner och klädregler 1-2 gånger per år. Syftet är att, med hjälp av 

observationsstudier, mäta följsamheten i verksamheterna då detta är viktigt i 

ett förebyggande arbete mot vårdrelaterade infektioner. Under 2020 har detta 

verktyg varit värdefullt under covid-pandemin. 

 

Svårläkta sår 

Det nationellt kvalitetsregister för patienter med svårläkta sår (RiksSår) syftar 

till att dessa patienter ska tillförsäkras en strukturerad diagnostik och behand-

ling, att påvisa läkningstid i klinisk praxis i relation till diagnos och behand-

ling, att identifiera riskfaktorer för utebliven eller fördröjd sårläkning samt att 

korrigera felaktiga behandlingar och medverka till ökad kostnadseffektivitet. 

 

Nattfasta 

God nutrition är lika viktigt som läkemedel och skall ses som en del av den 

medicinska behandlingen. Nattfastans längd används som en kvalitetsindikator 

för en god vård och hög patientsäkerhet och rekommendationen är att den inte 

ska överstiga 11 tim. Detta har ett flertal hälsoeffekter t.ex. bibehållen mus-

kelmassa, jämnare blodsocker, mer energi till fysisk aktivitet, förbättrad sår-

läkning, fallprevention, förebyggande av förstoppning och bättre sömn. 

 

PROCESS - Åtgärder för att öka 

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

En sammanfattande beskrivning av arbetssätt, samarbeten och åtgärder som 

haft betydelse för att förbättra patientsäkerhetsarbetet under året. 

 

Riskanalys  

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

En förvaltningsgemensam process samt rutin för hur risker i verksamheterna ska 

hanteras har tagits fram. Implementeringsarbetet kommer att inledas under 

2021. Exempel på riskbedömningar som utförs systematiskt: 

 Alla patienter riskbedöms enligt modell Senior Alert. Vid behov sätts 

adekvata åtgärder in och uppföljning sker för att säkerställa att åtgär-
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derna 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, arbets-

tekniska hjälpmedel och individuellt utprovade hjälpmedel föregås all-

tid av en riskbedömning av legitimerad personal.  

 

Avvikelser, d.v.s. negativa händelser som inneburit att en insats blivit felaktigt 

utförd, försenad eller utebliven, analyseras fortlöpande på respektive enhet. En 

bedömning av allvarlighetsgrad görs på varje avvikelse och MAS involveras i 

händelseanalysen och utredningen vid allvarligare händelser. 

 

Utredning av händelser - vårdskador 

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

Inga individuella händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en 

vårdskada har inträffat under 2020. Inga händelser har utretts. 

Fokus i risk- och avvikelsearbetet har under pandemi-året legat på gruppnivå 

som utgörs av våra äldre då vår målgrupp utgörs av en av de största riskgrup-

perna under pandemin. 

 

Covid-pandemin 

Patientsäkerhetsarbetet har fokuserat på pandemin, dels att hindra smittan från 

att komma in och även att begränsa smittspridning. Några viktiga fokusområ-

den i detta arbete: 

 

Fokusområden Risker och patientsäkerhetsarbete 

Evidens och om-

världsbevakning 

Rådande riktlinjer har beaktats, analyserats och integrerats i verk-

samhetens arbetssätt. Informationsflödet har varit enormt och rå-

dande evidens har ändrats snabbt. Vid upprepade tillfällen har risker 

uppmärksammats där evidens helt saknats och försiktighetsprinci-

pen har fått åberopas. Exempel: 

 Sjukhusen har under hela pandemin betraktats som riskom-

råde vilket föranlett isolering efter besök samt att personal 

använt skyddsutrustning som vid misstänkt smitta. 

 Munskydd har sedan juni 2020 används av personal i alla 

personnära vård samt mellan personal-personal om ett av-

stånd på två meter inte kunnat säkerställas. 

 Tidig avrådan från besök på särskilda boenden för att mi-

nimera antalet personer. Även personal från kök, vaktmäs-

tare och städ har minimerats och delgetts omsorgens riktlin-

jer. 
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Basala hygienruti-

ner 

Ett intensivt arbete med att öka följsamheten till basala hygienruti-

ner har genomförts: 

 Utbildningsinsatser i form av obligatoriska web-

utbildningar till all personal. 

 Hög medicinsk tillgänglighet för att stötta enhetscheferna i 

implementeringsarbetet. 

 PPM-mätningar med återkoppling till verksamheterna vid 

två tillfällen. 

Skyddsutrustning Inom verksamheterna används inte personlig skyddsutrustning ofta 

varför utbildningsinsatser och dialog kring handhavandet har varit 

frekvent. 

Mycket energi och tid har även lagts på att införskaffa patientsäker, 

godkänd skyddsutrustning då det var brist under årets första hälft. 

Rutiner och kom-

munikation 

Enhetliga, lokala rutiner har utarbetats och spridits i alla verksam-

heter. Dessa har reviderats mycket frekvent och kommunicerats på 

ett tillgängligt sätt med uppdateringarna gulmarkerade. 

Kommunikationsvägar ut till omsorgspersonalen i den patientnära 

vården har gått via enhetscheferna och de har varit snabba och ef-

fektiva. 

Även våra samverkanspartners inom kost, städ, fastighet m.fl. har 

fått del av rutinerna. 

Kohortvård Kohort-enhet för covid-smittade skapades tidigt i processen. Likaså 

har mobila kohortteam aktiverats inom hemtjänsten. Syftet med ko-

hortvård är att separera smittade äldre från övriga och på så vis för-

hindra smittspridning. 

Samverkan En intensifierad och strukturerad samverkan inom förvaltningen och 

mellan vårdgivare har arbetet effektiviserats, tvärprofessionella 

team har berikat processen och beslut har kunnat fattas och kom-

municeras på kort tid: 

Intern samverkan:  

 Krisledningsgrupp i Omsorgsförvaltningen 1-2 

gånger/vecka 

 Krisledningsstab Sölvesborgs kommun 

Extern samverkan: 

 Smittskydd, läkarbilen, chefsläkare primärvård och medi-

cinskt ansvariga i Blekinge varje vecka 

 Vaccinationsstab: 2 gånger/vecka 

E-hälsa Processer har påskyndats då fysiska möten inte varit möjligt. En 

kontinuerlig samverkan har förts med IT-samordnare. 

Medicinsk kompe-

tens 

Då stora delar av kommunens medicinska kompetens finns samlad 

inom Omsorgsförvaltningens hälso- och sjukvårdsverksamhet 

(HSL) har ledningen här fått agera medicinskt sakkunniga i många 

forum både internt och externt.  

Figur 3. Patientsäkerhetsarbete under covid-pandemin 
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Informationssäkerhet 

HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1§ 

Åtgärder som vidtas för förbättring av informationssäkerheten: 

 

Åtgärdskoder enligt KVÅ 

Fr.o.m. 2019 är Vårdgivaren skyldig att rapportera åtgärdskoder enligt KVÅ 

till Socialstyrelsens hälsoregister.  

All legitimerad personal har utbildats i dokumentation enligt KVÅ.  

 

SITH-kort 

En nationell elektronisk säkerhetslösning som uppfyller patientdatalagens krav 

på säker identifiering. Används för inloggning i vårdtjänster på Internet, 

såsom Pascal, Prator, Nationell patientöversikt (NPÖ), kvalitetsregister. All 

legitimerad personal använder SITHS-kort för inloggning i befintligt journal-

system.  

 

Prator och NPÖ 

Länsgemensamma rutiner för att trygga informationshantering vid byte av 

vårdgivare. Detta sker bland annat genom ett elektroniskt vårdplaneringssy-

stem, Prator. Patientens hjälpmedel kan beställas redan innan utskrivning och 

förebyggande insatser kan sättas in tidigt. Lagen om säker utskriv-

ning/samverkan (LOS) och det förarbete som har ägt rum mellan huvudmän-

nen samt tillgången till Nationell Patient Översikt (NPÖ) har ökat patientsä-

kerheten och användningen ökar bland sjuksköterskorna.  

 

Samordnad Individuell Plan, SIP 

Metoden används fortfarande i mycket låg utsträckning, endast sju SIP ge-

nomförda i Prator under 2020. 

 

Loggkontroll 

Syftet med loggkontrollerna är att regelbundet undersöka om inloggade perso-

ner är behöriga till ärendet. Personalen informeras vid anställning om att logg-

kontroller görs regelbundet i våra system. 

 

E-hälsa 

Definition på E-hälsa:  

"Med hälsa menas fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. E-hälsa är att 

använda digitala verktyg och utbyta information digitalt för att uppnå och 

bibehålla hälsa." (Socialstyrelsen).  

Regeringens mål att Sverige ska bli världsbäst på E-hälsa skapar stora för-

väntningar på en ny generation IT-stöd, som lägger större fokus på användar-

vänlighet. E-hälsa som haft betydelse för att förbättra patientsäkerhetsarbetet 

under året: 

 Ledningssystemet ligger nu som en applikation i omsorgspersonalens 
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mobiler och på alla medarbetares dator-skrivbord.  

 Ett digitalt signeringssystem har införts. 

 Arbetet med att inrätta ett nytt dokumentationssystem, Lifecare, inom 

hälso- och sjukvården har påbörjats 

 Ett nytt system för avvikelsehantering i Lifecare har påbörjats. 

 Digital beställning av apoteksvaror har påbörjats. 

 PTB-skrivare som skriver ut remisser har installerats så att personal 

inte behöver besöka vårdcentralerna. 

 GPS-larm har börjat förskrivas. I nuläget har tre patienter HSL-

förskrivning av larm via Hjälpmedelscentralen. Förskrivs av arbetste-

rapeut och demenssjuksköterska. 

 

Delegering 

Delegering av vissa hälso- och sjukvårdsuppgifter sker systematiskt i en tre-

stegsmodell. Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal delegerar till omvård-

nadspersonal med kompetens för arbetsuppgiften enligt lokala rutiner framtagna 

av medicinskt ansvarig sjuksköterska. Samtliga delegeringar är giltiga i ett år. 

Delegation enligt trestegsmodellen: 

1. Omvårdnadspersonal genomgår SKL/demenscentrums Webb/IT-

baserade utbildning. 

2. Omvårdnadspersonal genomgår en lokal läkemedelsutbildning där repe-

tition av den IT- baserade utbildningen ingår samt genomgång av ruti-

ner, patientfall och visning av APO-dos. 

3. Patientansvarig sjuksköterska (PAS) utfärdar delegation. 

 

Medicinteknik 

Hälso- och sjukvården är en teknikintensiv verksamhet och medicintekniska 

produkter är en förutsättning för en modern hälso- och sjukvård. Medicintek-

niska produkter handlar om allt från plåster, katetrar, infusionspumpar till 

hjälpmedel och medicinska informationssystem. Ett korrekt hanterande av Me-

dicintekniska produkter är en förutsättning för god och säker vård.  

Förskrivning av hjälpmedel görs av arbetsterapeuter och fysioterapeuter, sker 

individuellt och har föregåtts av en riskbedömning.  

Inom verksamheten används en högteknologisk simuleringsdocka, Advanced 

nursing Anne, till att praktisera allt från ny avancerad sjukvårdsteknik till trä-

ning av omvårdnadspersonal. 

När ny teknik införs utbildas personal då ny teknik kräver nya färdigheter.  
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RESULTAT OCH ANALYS 
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3  

Under 2020 har patientsäkerhetsarbetet ställts om till ”stabsläge” med hög pri-

oritet på att hantera covid-pandemin, att hålla smittan på avstånd från våra 

äldre och att förhindra eventuell smitta från att spridas.  

Att ett stort fokus i patientsäkerhetsarbetet fått ligga på pandemi-arbetet har 

resulterat i att arbetet med verksamhetens uppsatta patientsäkerhetsmål fått 

träda tillbaka något. Flera utbildningsinsatser och utvecklingsgrupper har fått 

pausas under året bl.a. den länsgemensamma dokumentationsgruppen, den 

lokala arbetsgruppen för att systematisera och förbättra teamträffarna, utbild-

ningar av palliativa vak och uppsökande tandvård. 

 

Egenkontroller 

 

Egenkontroll Måluppfyllelse (siffra i parentes avser förra årets resultat) 

Senior alert 141 (178) patienter har riskbedömts och antalet registreringar är 225 

(205).  

31 % (38 %) med risk för trycksår 

52 % (53 %) med risk för undernäring 

93 % (91 %) med risk för fall 

50 % med risk för ohälsa i munnen 

Adekvata åtgärder har satts in och uppföljning har gjorts. 

Att alla har rätt till förebyggande åtgärder för att minska risken för 

fallskador och trycksår är prioriterade mål inom förvaltningen. 10 

patienter har under 2020 fått frakturer i samband med fallolyckor. 

Under 2020 har ett hemtjänstområde börjat registrera i Senior alert. 

Palliativa 

registret 

61 genomförda mätningar av kriterier som definierar en för god vård 

i livets slutskede: 

 Dokumenterat brytpunktssamtal 79,2 % (mål 98 %) 

 Ordinerat opioider vid smärtgenombrott 94,8 % (mål 98 %) 

 Ordinerad ångestdämpande vid behov 96,1 % (mål 98 %) 

 Smärtskattats sista levnadsveckan 54,5 % (mål 100 %) 

 Munhälsobedömning sista levnadsveckan 54,5 % (mål 90 %) 

 Utan trycksår 90,9 % (mål 90 %) 

 Mänsklig närvaro i dödsögonblicket 94,8 % (mål 90 %) 

Smärtlindring i livets slutskede är ett prioriterat mål i förvaltningen.  

Målsättningen är att alla efterlevande ska få ett efterlevandesamtal. 

Under 2020 genomfördes det vid 65 % av dödsfallen.  

I Blekinge ligger denna siffra på 61 % och i Sverige på 67 %. 
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BPSD-

registret 

34 (59) patienter har skattats enligt BPSD. 

Arbetet med BPSD är prioriterat inom verksamheten och målet är att 

sprida och vidareutveckla detta arbete. Målsättningen är att alla som 

arbetar med äldre ska ha denna kompetens. Under pandemin har 

personal på ett särskilt boende utbildats. 

Läkemedels- 

genomgångar 
Målet är att alla äldre ska ha minst en läkemedelsgenomgång per år.  

50 (140) läkemedelsgenomgångar genomfördes under 2020. 

Pandemin har försvårat arbetet med läkemedelsgenomgångar då lä-

karronderna under stora delar av året genomförts digitalt. 

Basala 

hygienrutiner 

Målet är 100 % följsamhet. 

Antalet mätningar med följsamhet i alla steg är 40 % (66 %) 

Deltagandet av mätningen har ökat och omfattar 2020 inte bara de 

särskilda boendena utan alla omsorgens verksamheter. Detta gör att 

det kan vara missvisande att jämföra resultatet med förra årets utfall. 

Strategier framöver är fortsatta obligatoriska utbildningar samt upp-

repade egenkontroller. 

Svårläkta sår Inom verksamheten finns 5 (8) patienter med svårläkta sår, 4 på 

särskilt boende och en inom hemtjänsten. Alla har bakomliggande 

sjukdomar, som diabetes, venös eller arteriellsvikt eller kombination 

av dessa. Kontinuerlig kontakt med Sårcentrum, Karlshamn. 

Nattfasta Det är ett prioriterat område inom förvaltningen att alla har rätt att få 

rätt nutrition och målet är att nattfastan inte ska överskrida 11 

timmar. Alla särskilda boenden ska mäta nattfasta vid fyra tillfällen 

per år men endast tre (av totalt fem) särskilda boenden har genomfört 

mätningen. 

Resultatet är 11,5 timmar (10,9 timmar) och rör sig inom intervallet 10,5-

12,6 timmar. Störst problem har definierats kring patienter med demens och 

ett större sömnbehov. 

Alla enheter har regelbundna möten med kostenheten i syfte att ut-

veckla kost som är näringsrik och som kan ses som ett komplement 

mellan de ordinarie måltiderna. 

Figur 4. Egenkontroller mål och måluppfyllelse 

 

Riskanalys 

Flertalet av de riskanalyser som genomförts under året har varit kopplade till 

pandemin och har berört t.ex. munskyddsanvändning, säkerställande av rekom-

menderade avstånd mellan vårdtagare eller personal, säkra besök samt säkerhet 

vid dagverksamhet. 

Övriga riskanalyser har bl.a. hanterat risker kring enskilda patienter och infö-

rande av nya tekniska lösningar. 

Riskanalyser bör definiera verksamhetens svagheter så att ett proaktivt arbets-

sätt möjliggörs. Arbetet kring riskanalyser är idag inte systematiskt och saknar 

en digital lösning för dokumentation. Riskanalyser hanteras ofta på respektive 

enhet och en bred återkoppling och möjlighet till lärande i verksamheten tas inte 

fullt tillvara.  
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Avvikelser 

Säkerhetskulturen är avgörande för hur benägna medarbetarna är att skriva av-

vikelser. Om avvikelser ses som en möjlighet att lära och utveckla verksamhet-

en ökar förutsättningarna att alla bidrar med dokumentation av avvikelser. Fo-

kus i avvikelsehanteringen ligger inte på att skuldbelägga enskilda medarbetare 

utan bakomliggande orsaker till en negativ händelse ska eftersökas på organisa-

torisk nivå.  

Antalet registrerade avvikelser i Procapita under 2020 var 1314 (1533 under 

2019), varav 39 berörde medicintekniska produkter.  

 

Fall Läkemedel Överrapport Vård och 

behandling 

Övrigt 

823 (833) 393 (542) 46 (100) 43 (42) 9 (16) 

Figur 5. Avvikelser fördelning. Föregående år i parentes. 

 

Av de rapporterade avvikelserna kommer 509 från särskilda boenden, 507 från 

hemtjänsten och 298 från funktionshindersomsorgen.  

Antalet registrerade avvikelser ligger på en jämn nivå. Medarbetare tycks vara 

medvetna om sin rapporteringsskyldighet och säkerhetskulturen i verksamhet-

erna kan anses vara hög.  

Rapporterade händelser utreds i första hand på respektive enhet av enhetschef 

med hjälp av legitimerad personal och omsorgspersonal. 

 

Klagomål och synpunkter 

Klagomål och synpunkter är viktiga för verksamheten då det involverar pati-

enter 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. 

Ett förbättringsarbete här skulle även kunna vara 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. 

 

Covid-19 

Covid-19 kan betraktas som en vårdrelaterad infektion (VRI) då den uppstår 

på ett särskilt boende, framför allt under rådande besöksförbud. Målsättning-

arna har varit att inte få in smitta på boendena och att begränsa smitta som 

kommit in så att spridning förhindras. 

På särskilda boenden i Sölvesborgs kommun har vi haft total 18 fall av covid-

19 under 2020. Då smittspridning och utbrott definieras som mer än ett fall på 

en boendedel så har det förekommit tre utbrott under pandemin och vid två 

tillfällen har smittan kunnat begränsas.  
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Mål och strategier för kommande år 
 

Alltmer avancerad hälso- och sjukvård i bedrivs i kommunen. En omställning 

har påbörjats mot Nära vård och i detta arbete är det viktigt att diskussioner 

kring resursfördelning förs parallellt för att kunna fortsätta att erbjuda en god 

och patientsäker vård.  

Kunskapen om patientsäkerhet behöver stärkas så att patientsäkerhet ses som 

en del av helheten. En medvetenhet behöver skapas kring att faktorer som inte 

alltid är vårdnära och som traditionellt inte förknippas med patientsäkerheten 

också har stor inverkan, t.ex. resursfördelning, arbetsmiljö, ekonomistyrning, 

kompetensförsörjning, kompetensutveckling, organisationsstruktur och princi-

per för schemaläggning och bemanning.  

 

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, Palliativre-

gistret, BPSD och PPM-mätningar i basala hygienrutiner.  

 

Risk- och avvikelsehanteringen 

Implementera processer och rutiner för risk- och händelseanalys. 

Skapa en god säkerhetskultur och utveckla arbetet runt risk- och händelseana-

lys. Inte fastna i pinnstatistik och kvantitet utan systematiskt analysera och 

åtgärda definierade utvecklingsområden.  

En förflyttning av riskhanteringen så att fokus läggs på riskanalys och att ut-

veckla det proaktiva arbetet. Arbetet med risker ska vara en självklar och inte-

grerad del av allt vi gör. Vi ska arbeta aktivt med kända risker men även med 

risker som kan uppstå. Ökad patientsäkerhet genom att utveckla en säkerhets-

kultur där ett systematiskt arbete med risker är en självklar och integrerad del 

av allt vi gör. 

 

Ledningssystemet 

Utveckla ledningssystemet mot processtyrning. Hälso- och sjukvårdens pro-

cesser och delprocesser behöver identifieras. 

Stratsys 2011:9 bör införskaffats som ett sammanhållande arbetsredskap för 

det systematiska patientsäkerhets- och kvalitetsarbetet. Verksamhetens mål 

ska vara mätbara och att strategier ska vara kopplade till målen. 

 

Systematiskt kvalitetsarbete 

Det ska bedrivas ett systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete i alla 

delar av vården för att skapa möjlighet att upptäcka och åtgärda brister.  

 

Kvalitetsutveckling hälso- och sjukvård 

Kommunen bedriver idag en stor del av den hälso- och sjukvård som ges i lä-

net och alltmer avancerad sjukvård kommer stegvis att flyttas närmare patien-

ten. För att kunna erbjuda en fortsatt god och säker vård behövs en hållbar 

kompetensförsörjning och tillräckligt med legitimerad personal med adekvat 

kompetens. Humankapitalet är vår största tillgång och för att kunna kon-



 
 

  

 

 

   

 
 

23 

kurrera på arbetsmarknaden behöver vi arbeta för att bli en ännu mer attraktiv 

arbetsplats. Under 2020 har det varit problematiskt att rekrytera legitimerad 

personal. 

För att kunna säkerställa en god och säker vård och utveckla metoder kopp-

lade till analys och åtgärder i det systematiska kvalitetsarbetet vore en operativ 

kvalitetsutvecklare inom HSL en tillgång.  


