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Sammanfattning 
Varje patient ska känna sig trygg och säker i vårdkontakten. Personal i kommunal 

primärvård ska utföra sitt arbete under sådana förutsättningar att en säker vård 

kan ges. 

 

Under 2022 har arbetet med patientsäkerheten fortgått dock i annan regi än tidi-

gare då pandemin tvingat fram mer digitala lösningar. 

Åtgärder för att patientsäkerheten ska stärkas, är rutiner för samverkan och sam-

ordnad vård mellan samtliga huvudmän. Detta sker på ledningsnivå, team samt i 

det patientnära arbetet.  

 

Örkelljunga kommun har gjort särskilda satsningar i kompetenshöjande åtgärder, 

i arbetet med basala hygienrutiner och smittförebyggande åtgärder. För att säker-

ställa den enskildes vård har arbetet fortskridit i omställningen mot Nära vård. 

Samverkan mellan professioner stärks i teamet och genom tydliga strukturer för 

dokumentation, rapportering och uppföljning vilket visat sig brista under 2021. 

Fortsatt har kommunens medarbetare arbetat med kvalitetsregister för att identifi-

era risker, planering, åtgärd och uppföljning.  

 

Egenkontroller har utförts gällande avvikelser, basala hygienrutiner, rutiner, rikt-

linjer, logg och dokumentation. Brister har uppdagats och arbetats igenom, detta 

arbete fortskrider under 2022.  

 

Risker som identifierats har sitt ursprung från avvikelser och direktkontakt perso-

nal. Särskild struktur följs i utredning, åtgärd och uppföljning. Inga händelser har 

lett till anmälan Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria utan 

stannat vid intern utredning och åtgärder i kommunen. 

 

Det finns rutiner för hur dokumentation ska ske samt hur ofta loggkontroll ska ut-

föras. Därefter granskas resultatet i syfte att säkerställa informationssäkerheten.  

 

Samtlig hälso- och sjukvårdspersonal känner till ansvar för att rapportera avvikel-

ser samt tillvägagångssätt ändå har rapporteringen minskat.  

Enhetschefer ska utreda inkomna rapporter, men detta har inte skett i den omfatt-

ning som det bör. Egenkontroll görs en gång om året av samtliga chefer. 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska har gjort stickkontroller och sammanställt en 

analys på resultatet. 

 

Patientcentrerad vård uppnås genom att patientens mål är i fokus, och att dennes 

resurser identifieras. Omvårdnadspersonal och legitimerad personal inhämtar via 

patient och närstående det som är särskilt viktigt för den enskilde. När flera hu-

vudmän är involverade i vården kring patienten tillsammans med socialtjänsten 

ska en SIP framarbetas för förtydligande kring mål, önskemål, resurser och insat-

ser, ansvarsfördelning mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst.  



 
 

 
 

 

 

   

 
 

4 

 

Kommunens resultat gällande patientsäkerhetsarbetet har sjunkit under 2021 då 

pandemin delvis har försvårat det proaktiva arbetet och tagit mycket tid och fo-

kus. 

Fortsatt utbildningsbehov inom rapporteringsstöd, vitala parametrar och doku-

mentation finns i samtliga verkställande enheter och bör prioriteras under 2022. 

 

Målarbetet som påbörjat 2020 fortsätter under 2022 med särskilt fokus på doku-

mentation, rapportering av händelser som leder till vårdskador, SVU-processen 

och kvalitetsregister. 

 

Det kvalitetsledningssystem som upprättats ska bli en del i det dagliga arbetet för 

att säkerställa kvalitén i den kommunala primärvården. 
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     Inledning 

Enligt patientsäkerhetslagen (PSL 2010:659) ska vårdgivaren skriva en pati-

entsäkerhetsberättelse. Idén med patientsäkerhetsberättelsen är att öppet och 

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

patientsäkerheten.  

 

Sedan 2011 finns Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2011:9 – Ledningssystem 

för systematiskt kvalitetsarbete, som reglerar att det ska finnas ledningssystem 

för systematiskt kvalitetsarbete i verksamheter som omfattas av Hälso- och 

sjukvårdslagen (HSL 2017:30), Lagen om stöd och service till vissa funktions-

hindrade (LSS 1993:387), Socialtjänstlagen (SoL 2001:453) samt PSL.  

 

Enligt PSL ska vårdgivare som bedriver verksamhet enligt HSL årligen upp-

rätta en patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan 

detaljeringsgrad att det går att bedöma hur arbetet med att systematiskt och 

fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten har bedrivits i verksamhetens olika 

delar och att informationsbehovet hos externa intressenter tillgodoses.  

Övergripande mål och strategier 
Varje patient ska känna sig trygg och säker i vårdkontakten. Personal i kom-

munal primärvård ska utföra sitt arbete under sådana förutsättningar att en sä-

ker vård kan ges. 

Socialnämnden har beslutat om ett ledningssystem för systematiskt kvalitets-

arbete enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem 

för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9).  

Ledningssystemet skapar förutsättningar för tydlighet i verksamheten så att 

kvalitet uppnås och så att händelser som kan leda till vårdskador, missförhål-

landen eller andra avvikelser undviks.  

 

Mål med Socialnämndens patientsäkerhetsarbete är:  

• att ge en god och säker vård enligt HSL upp till nivån legitimerad per-

sonal, sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast samt fysioterapeut 

via hemsjukvård i egna hemmet eller via korttidsboende samt vård- 

och omsorgsboende.  

• att förebygga vårdskador. 

• att skapa förutsättningar för god samverkan tillsammans med sluten-

vård, regional/privat öppenvårdscentral, öppenfinansierade mottag-

ningar vid utskrivningar från slutenvården och därmed minska återin-

läggningar. 

 

I Örkelljunga kommun är 456 patienter inskrivna i den kommunala primärvår-

den varav 235 patienter har en kommunal sjuksköterska. Omfattning, frekvens 

och tidsåtgång för beviljade HSL-insatser skiljer sig åt mellan de inskrivna pa-

tienterna. 

I den kommunala primärvården ingår ansvaret för hälso- och sjukvård upp till 

legitimerad sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut. All läkarvård och spe-

cialistsjukvård sker inom Region Skånes regi.  
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Det kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret, som omfattar medicinsk om-

vårdnad, omvårdnad, rehabilitering, habilitering och hjälpmedel, gäller för 

personer:  

•  som bor i vård- och omsorgsboende  

• i bostad med särskild service  

•  i ordinärt boende som inte själva eller med hjälp av  

              assistans/ledsagare kan ta sig till någon av regionen  

              finansierade öppenmottagningar (tröskelprincipen).  

• som vistas på dagverksamhet som omfattas av 3 kap 6 §, SoL  

 

Tröskelprincipen innebär att om patienten själv eller med hjälp av assistans el-

ler ledsagare kan ta sig till en av regionen finansierad öppenmottagning, då 

har regionen vårdansvaret. Tröskelprincipen får aldrig utgöra ett hinder för 

god hälso- och sjukvård. Tröskelprincipen tar inte hänsyn till praktiska hinder. 

 

Organisatoriskt ansvar för 

patientsäkerhetsarbetet 
 

Socialnämndens ansvar  

Socialnämnden ska planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som 

leder till att kravet på att god vård utförs tryggt, säkert och kostnadseffektivt 

utifrån HSL. Nämnden ska fastställa övergripande mål för det systematiska 

kvalitetsarbetet samt kontinuerligt följa upp och utvärdera målen.  

 

Socialchefs ansvar  

Inom ramen för ledningssystemet ska socialchefen ta fram, fastställa och do-

kumentera rutiner för hur det systematiska kvalitetsarbetet kontinuerligt skall 

bedrivas för att kunna styra, följa upp och utveckla HS-verksamheten inom so-

cialförvaltningen. 

 

Medicinskt ansvarig sjuksköterskas (MAS) ansvar  

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan ska tillsammans med verksamhets-

chef upprätthålla och utveckla verksamhetens kvalitet samt patientsäkerhet 

inom ramen för det ledningssystem som finns för verksamheten för hälso- och 

sjukvården. 

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan utövar sitt ansvar genom att planera, 

styra och granska, dokumentera och redovisa arbetet med verksamhetens kva-

litet och säkerhet. Ansvaret innefattar att upprätta riktlinjer, rutiner för tillräck-

liga direktiv och instruktioner i verksamheten.  

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan har det övergripande patientsäker-

hetsansvaret för individen som är inskriven i kommunal primärvård.   

 

Verksamhetschef hälso- och sjukvårdsenhetens ansvar  

Verksamhetschefen för hälso- och sjukvård skall enligt HSL svara för att 

verksamheten tillgodoser hög organisatorisk patientsäkerhet och god kvalitet 

av vården samt främja kostnadseffektivitet. Verksamhetschefen har det 
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organisatoriska samlade ansvaret för hälso- och sjukvårdsverksamheten. I 

detta uppdrag samverkar verksamhetschef HS med medicinskt ansvarig sjuk-

sköterska för att tillmötesgå patientsäkerhet på individnivå.  

 

Enhetschefen för hälso-och sjukvården ansvar för 

Ansvarar utifrån sitt uppdrag för att de rutiner och riktlinjer som verksamhets-

chef HS och medicinskt ansvarig sjuksköterska fastställt, är kända och efter-

följs i enheten samt att ny hälso- och sjukvårdspersonal får den introduktion 

som krävs för att utföra sina hälso- och sjukvårdsuppgifter.  

 

Hälso- och sjukvårdpersonalens ansvar  

Hälso- och sjukvårdpersonalen ansvarar för att hälso- och sjukvårdsarbetet 

följer vetenskap och beprövad erfarenhet och är enligt PSL skyldig att bidra 

till att hög patientsäkerhet upprätthålls. Hälso- och sjukvårdpersonalen ska i 

detta syfte rapportera till vårdgivaren om risker för vårdskador samt händelser 

som har eller hade kunnat medföra vårdskada. 

 

Enhetschef ansvar 

Enhetschef på enhet där hälso- och sjukvårdsinsatser utförs av delegerad per-

sonal, ansvarar för att det organisatoriskt kan genomföras hälso- och sjuk-

vårdsinsatser på ett sådant sätt att vårdskador förebyggs. Ansvarar för att med-

arbetare har den kompetens och utbildning som krävs för att hälso- och sjuk-

vårdsinsatser utförs på ett patientsäkert sätt. Ansvarar för att personal är väl 

förtrogen i skyldigheten att rapportera risk för vårdskada/vårdskada. 

Struktur för uppföljning/utvärdering  
Uppföljning och utvärdering sker enligt följande:  

• Uppföljning enligt föreslagna mål/förbättringar från föregående års pati-

entsäkerhetsberättelse  

• Egenkontroller  

• Statistik från kvalitetsregistren 

 

Samverkan för att förebygga vårdskador  
Kommunen ansvarar för att ge hälso- och sjukvård upp till nivå av legitimerad 

personal; sjuksköterskor, arbetsterapeuter samt fysioterapeuter. För att kunna 

säkra en sömlös vård mellan de olika huvudmännen behövs samverkan mellan 

region och kommun. För patienten är samverkan och samordning viktigt, för 

att säkra kontinuitet och kvalitet samt förebygga vårdskador. I samverkan är 

det viktigt att veta vem som ansvarar för vad.  

Socialförvaltningen har tecknat lokala avtal med samtliga vårdcentraler inom 

kommunen. Utöver det finns avtal och överenskommelser som 

reglerar samverkan med samtliga huvudmän.  

Den interna strukturen i kommunen för samverkan mellan de olika lagrummen 

där samordning av patientens vård sker finns och ska genomsyra arbetet. 
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Patienters och närståendes delaktighet  
I PSL samt Patientlagen, PL (2014:821) stärks och tydliggörs patientens ställ-

ning samt ansvaret för hälso- och sjukvården att främja patientens integritet, 

självbestämmande och delaktighet.  

Av PL 6 kap. 4 § framgår att för en enskild som har behov av både hälso- och 

sjukvård och insatser från socialtjänsten ska en Samordnad Individuell Plan 

(SIP) upprättas. 

 

SIP är en paraplyplan med syfte att tydliggöra ansvarsfördelning mellan olika 

parter inom HSL samt SoL. SIP ska innehålla mål formulerade av patienten 

samt delmål för att nå mål, olika aktiviteter ska vara kopplade till dessa mål 

samt vem som ansvarar för dessa. Risker ska identifieras, åtgärdsplan ska gö-

ras. SIP ersätter inte medicinsk plan eller genomförandeplan. Patienten kan 

tacka nej till SIP. Hemsjukvård bygger på frivillighet och kan inte vara tving-

ande för patienten. 

 

Under 2021 har Sveriges kommuner och regioner (SKR) arbetat fram ett 

material gällande ett patientkontrakt. Detta kontrakt upprättas mellan patient 

och hälso-och sjukvård. Patientkontrakt ska förtydliga patientens deltagande, 

delaktighet och ansvar för den egna hälsan tillsammans med ansvariga hälso-

och sjukvårdsaktörers deltagande, delaktighet och ansvar. Detta kontrakt är ett 

komplement till SIP. 

 

Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet  
Hälso- och sjukvårdspersonal rapporter in risker för vårdskador samt händel-

ser som har eller hade kunnat medföra vårdskada via avvikelserapportering i 

journalsystemet. Dessa rapporter gäller interna och externa händelser som ris-

kerat eller orsakat vårdskada.  

Vid avvikelser gällande ex. narkotika, blodförtunnande läkemedel, händelser 

vilka skett i samverkan med externa enheter skickas avvikelserna för gransk-

ning av MAS. 

Avvikelser av den karaktär att risk för svår vårdskada uppstår eller om vård-

skada uppstått ska utökad utredning genomföras. Utredning enligt Lex Maria 

ska bland annat resulterera i en bedömning huruvida en anmälan enligt Lex 

Maria till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ska ske. 

 

Klagomål och synpunkter  
Klagomål och synpunkter kan lämnas in till kommunen på flera sätt: Via kom-

munens webbplats, e-post, brev, fax, telefonsamtal, blankett eller i det person-

liga mötet. Samtliga inkomna klagomål och synpunkter diarieförs. 

 

Kvalitetsledningssystem HS-verksamheten 
Kvalitetsledningssystemet för HS-verksamheten innefattar årshjul, med förde-

lat ansvar, processer och kvalitetspolicy. Kvalitetsledningssystemet beskriver 

övergripande visioner, mål och strategier. Förtydligar utförande, ansvar, upp-

följning och bidrar med struktur. Beskrivs i tre olika rutiner och följs upp årli-

gen av verksamhetschef HS samt medicinskt ansvarig sjuksköterska.  
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Kvalitetsledningssystemet ska vara känt i samtliga verksamheter och enheter 

där hälso- och sjukvårdsinsatser bedrivs. Varje verksamhet och enhet ska ha 

en följsamhet till ledningssystemet och ansvarar för att utföra egenkontroller, 

analyser och utvärderingar för att säkerställa kvalitén av hälso- och sjukvård. 

 

 

 

Egenkontroll  
Egenkontroll  Omfattning  Källa  

Basala hygienrutiner 

och klädregler  

2 gånger per år  Protokoll  

Avvikelse 1 gånger per år  Protokoll  

Logg Enligt rutin Protokoll 

Dokumentation 1 gång per år Protokoll 

Rutiner, riktlinjer, pro-

cesser 

Regelbundet fördelat 

under året 

Lagar, författningar, 

förordningar och avtal 

Läkemedelshantering 1 gång per år Protokoll, extern far-

maceut och rapporter 

Kvalitetsregister 1 gång per år Register, statistik 

Internrevision, årshjul Löpande samt 1 gång 

per år 

Process 

In- och utskrivning i 

kommunal primärvård 

2 gånger per år Egenkontroll, gransk-

ning 

Extern samverkan 2 gånger per år Avtal, dokumentation, 

protokoll 

Skyddsåtgärder 2 gånger per år Rutin, enhetsbesök 

 

 

PROCESS - Åtgärder för att öka patientsäkerheten 2022 
 

Samarbete Hälsostaden Ängelholm  
Hälso- och sjukvårdsavtalet, HS-avtalet, för Skåne skapar förutsättningar för 

att kunna implementera mobilt vårdteam i Örkelljunga kommun.  

För de multisjuka patienterna har samverkan med Hälsostadens mobila vård-

team skapat möjlighet för inskrivning i teamet. Målet är att kunna tillgodose 

den avancerade hälso-och sjukvården utan att kräva slutenvård.  

 

Kommunens sjuksköterska kan med stöd av Hälsostadens mobila vårdteam ut-

föra behandlingar i bostaden, exempelvis att ge antibiotika intravenöst samt  

blodtransfusioner som tidigare endast utförts i slutenvården eller som  

punktinsats via Avancerad sjukvård i hemmet (ASiH).  

Riktlinjer har upprättats i samverkan med det Mobila teamet Hälsostaden 

Ängelholm gällande dessa behandlingar.  

SIP upprättas när patient skrivs in, där risker identifieras och tydliga åtgärder 

punktas ner. Regelbundna träffar genomförs kring varje enskild patient med 
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Mobila teamet för att identifierat tidiga försämringar samt arbeta proaktivt för 

att förebygga komplikationer.  

 

Målet med mobila teamet är att patienten erbjuds god och säker vård i hem-

met/kortvård/ vård- och omsorgsboende samt att undvika sjukhusinlägg-

ningar.  

 

Mobilt vårdteam (MVT) samverkan kommun/regional/privat öppenvård-

scentral 

HS-avtalet beskriver att varje kommun ska skapa och implementerar mobila 

vårdteam i samarbete med regional/privat öppenvårdscentral och att detta ska 

vara fullt utbyggt år 2020 med delmål på vägen. Delmål regleras vid samver-

kansmöten och upprättade avtal. HS-avtalet har inte reviderats under 2021, 

dock ska arbetet med MVT fortskrida. 

 

Dessa team har upprättats i samverkan för att samordna den gemensamma 

hälso- och sjukvården. Dock når vi ännu inte målet att samtliga som uppfyller 

kriterierna för inskrivning är inskrivna. Kommunens samarbetsparter har kom-

mit olika långt i processen med inskrivning.  

Vårdcentralen Örkelljunga använder sig av Hälsostadens mobila vårdteam för 

de patienterna med komplexa, avancerade diagnoser och vårdbehov. Sol-

ljungahälsan ansvarar för samtliga sina patienter.  

 

Målet är att alla patienter som uppfyller kriterierna möjliggörs en inskrivning 

i MVT. Mätning av inskrivning sker kvartalsvis och jämförs en gång per år 

mot kommunens hälso-och sjukvårds inventering av patienter som uppfyller 

kriterierna.  

 

Samarbete Region Skåne   

Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, SVU 

(2017:612), började gälla 2018-01-01.  

Vardagar samlas ett team bestående av handläggare, sjuksköterska, arbetstera-

peut, fysioterapeut samt ev. samordnare för verkställighet. En gemensamplan 

för utskrivning sammanställs för de patienter som ligger i planeringssystemet 

Mina Planer.  

Här möjliggörs snabba individuellt anpassade insatser baserat patientens be-

dömda behov och mål. Detta görs genom korta kontaktvägar och en väg in. 

Planering sker digital, med kontakt vid behov. Detta arbetssätt har blivit stan-

dard i utskrivningsprocessen. 

 

Gränsdragningarna för när vem som ska göra vad är dokumenterade. Tillräck-

liga åtgärder och förberedelser inför utskrivningar är särskilt viktiga för de en-

skilda, inte minst med avseende på läkemedelshanteringen.  

 

Målet med en väl fungerande samverkan vid utskrivning från slutenvården är 

att skapa förutsättningar för god och säker hälso- och sjukvårdvård i hemmet, 

undvika återinläggningar samt risker för vårdskador. 
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Nära vård 

Vården behöver komma närmare patienten. Omställning till Nära vård pågår 

på lokal, regional och nationell nivå.   

När behovet av kommunal primärvård bedöms föreligga ska Nära vård vara en 

grundförutsättning. Vården ska bedrivas sömlöst. Patienten ska inte märka nå-

gon skillnad på vilken huvudman som ansvarar och utför vården. Lika vård för 

alla ska eftersträvas. 

Nära vård innefattar det proaktiva hälsofrämjande arbetet där varje patient ska 

vara delaktig i sin vård, egenmonitorering och egenvård för att bibehålla sin 

självständighet ska alltid vara ledord. Nära vård ryms inom samtliga lagrum i 

socialförvaltningen med syfte att möjliggöra självständighet. 

Patienten ska uppleva kontinuitet och relation för att uppnå trygg och säker 

hälso- och sjukvård. 

 

Målet med Nära vård är att tillgodose patientens hälso- och sjukvård där den 

bäst är lämpad att utföras.  

 

Läkemedelsöversyn  

Läkemedelsöversyner används främst för att öka patientsäkerheten och kvali-

teten vid långvarig läkemedelsbehandling. Läkemedelsöversyn görs tillsam-

mans med regional/privat öppenvårdscentrals läkare löpande vid rond för att 

identifiera läkemedelspåverkan som kan leda till fall och andra biverkningar. 

Tvärprofessionell läkemedelsöversyn med sjuksköterska, läkare och apotekare 

ska ske en gång per år för de patienter som uppfyller särskilda kriterier. 

 

Målet med tvärprofessionell läkemedelsöversyn samt översyner löpande vid 

rond är att förebygga vårdskador via fall, minskad aptit, apati och förvirring.  

 

Vård och omsorg om personer med demenssjukdom  

Örkelljunga kommuns har en demenssjuksköterska som arbetar proaktivt med 

personer som erhållit eller utreds för en demensdiagnos. 

För samverkan med övriga huvudmän utförs kognitiva ronder sömlös vård. 

Omvårdnadspersonal och legitimerad personal arbetar utifrån BPSD, bete-

endemässiga och psykiska symtom vid demens för att skapa trygg vardag för 

den med demenssjukdom. BPSD utgår från levnadsberättelsen och för att rikta 

omvårdnadsåtgärder och förebygga BPSD-symtom.  

Arbete med Nollvision för en demensvård utan tvång och begränsningar fort- 

sätter på särskilt boende. Nollvision handlar om att personalen alltid ska tänka 

på en demensvård utan tvång och begränsningar 

 

Målet är att registrera samtliga med BPSD-symtom i BPSD-registret. 

Att verka för självbestämmande samt möjliggöra kvarboende. 

Att genom struktur och tydliga genomförandeplaner undvika läkemedelsbe-

handling, tvångs- och begränsningsåtgärder. 

 
Psykiatrisk vård i Örkelljunga kommun 
För att möta behoven av psykiatrisk vård i kommunen verkar en specialist-

sjuksköterska, psykiatri.  Sjuksköterskan samverkar mot specialistkliniker 
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psykiatri och regional/privat öppenvårdscentral. Sjuksköterskan ansvarar för 

de som är inskrivna i den kommunala primärvården och har en psykiatrisk dia-

gnos eller psykisk ohälsa. Uppdraget är att handleda personal i den psykia-

triska omvårdnaden samt möta somatiska problem hos denna patientgrupp. 

 

Målet är att säkerställa vården kring patienter med psykiatrisk diagnos, psy-

kisk ohälsa genom en väg in. 

Att personalen utför trygg och säker omvårdnad i komplexa omvårdnadssitu-

ationer. 

 

Rehabilitering 

I Örkelljunga kommun finns legitimerad arbetsterapeut samt fysioterapeut i 

HS-enheten som ansvarar för den övergripande rehabilitering, för bibehål-

lande av förmågor och funktion. De förskriver även hjälpmedel. De samverkar 

nära med omvårdnadspersonal för vardagsrehabilitering samt efter utskrivning 

för att uppnå bästa funktion vid skada, försämrat hälsotillstånd. 

 

Balansera mera – tips och råd för att förhindra fallolyckor i vardagen, är en 

nationell kampanj som genomförs årligen. Kampanjen har tre teman: mat, 

motion och medicin. Kampanjen uppmärksammar personer i åldern 55 år och 

uppåt om hur man själv kan minimera risken att falla. Balansera mera har ge-

nomförts under hösten 2018 och 2019 men inte 2020 och återupptogs i liten 

skala 2021. 

 

Målet är att genom tidiga insatser, träning, riskbedömning bibehålla patien-

ters funktion och möjliggöra självständighet. 

 

Säkra förflyttningar, fall och fallolyckor  

Fallskador är vanligt förekommande i samhället idag och det är oftast äldre 

personer som drabbas. Fallrisken ökar med stigande ålder. Fall är den olycks-

typ som leder till flest dödsfall i Sverige. Äldre som faller och skadar sig är ett 

växande problem. Alla fallolyckor kan inte förebyggas men genom att skapa 

säkra miljöer med förbättrad kunskap kring säkra förflyttningar, rätt hjälpme-

delshantering för omvårdnadspersonal kan svåra vårdskador undvikas. 

 

För att förebygga fallolyckor pågår det en löpande uppföljning via teamträffar 

där olika professioner deltar för att samverka kring förebyggande åtgärder. I 

kvalitetsregistret Senior Alert görs riskbedömning, åtgärder samt uppföljning 

gällande fallolyckor.  

 

Målet är att undvika vårdskador med en god grundkunskap där risken för fall 

minimeras med rätt insatser kring patienten. 

 

Dokumentation 

Socialförvaltningen ska ge direktiv och säkerställa att det i verksamhetens 

kvalitetsledningssystem finns dokumenterade riktlinjer och rutiner som säkrar 

dokumentationens tillgänglighet, riktighet, spårbarhet samt sekretess. 
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Patientjournal ska föras på de personer som erhåller kommunal primärvård en-

ligt HSL. 

Granskning av dokumentation enligt HSL sker enligt särskilda anvisningar av 

legitimerad personal tillsammans med medicinskt ansvarig sjuksköterska. Le-

gitimerad personal dokumenterar enligt utarbetad rutin. 

 

Målet är att med strukturerade dokumentation bidra till god kvalitet och säker 

vård. 

 

Kompetenshöjning av personal 

Det är viktigt att göra regelbundna kompetensinventeringar samt utnyttja de 

webbutbildningar som finns för att öka kunskapen för såväl omvårdnadsperso-

nal som legitimerad personal.  

 

Varje verksamhet och enhet har en skyldighet till att anställa personal med rätt 

kompetens för att kunna utföra hälso- och sjukvårdsinsatser som inte kräver 

specialistkunskap av legitimerad personal. 

 

Årliga utbildningar för legitimerad personal sker i samsyn med nationella rikt-

linjer, SKR och kommunförbundet Skånes identifierade riskområden.  

Det åligger den legitimerade personalen att påtala behov av kompetenshöj-

ning.  

2021 har individuella utbildningar genomförts inom handledning, instruktörs-

utbildningar, specialistkompetens demens, manuella förflyttningar, organisat-

ion och ledning inom äldreomsorg, palliativvård. 

 

Målet är att bibehålla kompetens på bred nivå samt att ha kunskap att möta de 

alltmer avancerade behoven hos patienten.  

Att undanröja händelser som leder till avvikelser på grund av kompetensbrist. 

 

Delegering 

Medarbetare i Örkelljunga kommun ska vara delegeringsbara efter en god 

bredvidgång. Den hälso- och sjukvårdsinsats som är planerad och inte kräver 

specialistkompetens av legitimerad personal ska utföras av omvårdnadsperso-

nal. Vid varje arbetspass ska minst 50 % av omvårdnadspersonalen ha delege-

ring för att hälso- och sjukvårdsinsatser ska kunna utföras säkert. I medarbeta-

res delegering ingår ansvaret för delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser, detta 

ansvar lyfts en gång om året vid förnyelse av delegering samt följs upp lö-

pande. 

 

Målet är att säkerställa den reella kunskapen hos omvårdnadspersonal för att 

kunna ge god och säker hälso- och sjukvård för att förebygga vårdskador. 

 

 

Basal hygien i vård och omsorg 

Att förebygga vårdrelaterade infektioner är en viktig del i patientsäkerhetsar-

betet. Vård- och omsorgsarbete ska alltid bedrivas på ett sådant sätt att 
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smittspridning varken sker mellan patient till patient eller mellan personal och 

patient. Därför är det viktigt att arbeta enligt basala hygienrutiner.  

Socialstyrelsens föreskrift 2015:10 Basal hygien i vård och omsorg, ska till-

lämpas i verksamhet som omfattas av HSL, SoL, LSS. Föreskriften är en bin-

dande regel. Detta gäller oberoende av vårdgivare och vårdform och om det 

finns en känd smitta eller inte. 

 

Målet är att samtliga inom socialförvaltningen, Örkelljunga kommun ska 

känna sig väl förtrogna i hur Basal hygien säkerställs och arbetas efter, för att 

förebygga risk för smittspridning och vårdskador. 

 

Strukturerat arbete för att ge en god och säker vård enligt HSL 

Socialstyrelsen har tagit fram nationella riktlinjer/ rekommendationer för olika 

sjukdomstillstånd. Dessa utgår ifrån forskning och beprövad erfarenhet. Detta 

har lett till att särskilda kvalitetsregister har arbetats fram. De nationella rikt-

linjerna för olika sjukdomstillstånd och tillhörande vårdprocesser ska ligga 

grund för lika vård. Förvaltningen har på uppdrag av socialnämnden att arbeta 

med de nationella kvalitetsregistren som är: BPSD, Senior Alert och Palliativ-

registret. 

 

Målet är att säkerställa korrekt dokumentation enligt utarbetad struktur. 

Att genom arbetet med kvalitetsregisters struktur, riskbedöma, följa upp och 

åtgärda innan vårdskada sker.  

Att inhämta statistik för följsamhet och resultatet av arbetet med kvalitetsre-

gister. 

 

Riskanalys  
Riskanalyser görs inför förändringar där problem och förväntade problem 

identifieras för att bedöma om risker föreligger. I riskanalysen vägs sannolik-

heten för att risken ska inträffa och mot vad den kan förväntas få för konse-

kvenser om den inträffar. Riskanalyser genomförs vid alla hjälpmedelsinsatser 

samt vid ex nya delegeringsinsatser. När risker identifieras görs en riskanalys 

enligt särskilda dokument som finns publicerade på det gemensamma intranä-

tet. Det finns en tydlig mall som efterföljs. 

 

Utredning av händelser - vårdskador  
Lex Marias syfte är att genom en objektiv utredning om anledningen till en in-

träffad allvarlig skada/ sjukdom eller risk för sådan för därigenom på olika sätt 

förebygga att liknande händelser inträffar i framtiden.  

 

Hälso- och sjukvårdspersonal är skyldig till att bidra till att en hög patientsä-

kerhet upprätthålls. I detta syfte ska hälso- och sjukvårdspersonalen rapportera 

risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat med-

föra en vårdskada till vårdgivaren. När vårdgivaren tar emot en rapport om en 

händelse som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada ska det rap-

porterade utredas. Syftet med utredningen ska vara att så långt som möjligt 

klarlägga händelseförloppet och vilka faktorer som påverkat det, samt ge un-

derlag för beslut om åtgärder som ska ha till ändamål att hindra att liknande 
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händelser inträffar på nytt, eller att begränsa effekterna av sådana händelser 

om de inte helt går att förhindra.  
  
Varje rapport utreds i den enhet där händelse inträffat och varje enhetschef an-

svarar och utreder dessa. Om vårdgivaren i sin utredning kommer fram till att 

vårdskadan är allvarlig eller att det funnits risk för allvarlig vårdskada, ska 

vårdgivaren snarast anmäla detta till IVO enligt Lex Maria.   
 

Informationssäkerhet  
Personal som har tilldelats behörighet med åtkomst till patientens dokumentat-

ion i journaler/akter får endast ta del av uppgifter som behövs för att kunna ut-

föra sitt uppdrag och för att ge en god och säker hälso- och sjukvård samt om-

vårdnad. Den medarbetare som inte är inbegripen i en patients vård och be-

handling har inte rätt att ta del av dokumentationen i denna patients jour-

nal. Intern sekretess råder. 

I kommunens uppdrag finns att säkerställa den att enskildes integritet hanteras 

på ett korrekt sätt enligt både lagstiftningskrav och önskemål. Tillgången till 

information är behovsreglerad med individuell behörighetsprövning och att 

den åtkomst som sker följs upp systematiskt och regelbundet via loggkontrol-

ler 

Behörigheten till systemet styrs via användaridentiteten och användarens per-

sonliga lösenord. Detta möjliggör spårbarhet i systemet genom loggning som 

kan användas som underlag vid utredning av felaktig eller obehörig använd-

ning.  

Egenkontroll har gjort som dokumentationsgranskning där förbättringsområ-

den framkommit och kommer fortsatt att arbetas med 2022.  

Loggkontroller har genomförts under 2021 enligt särskild rutin, inga avvikel-

ser har identifierats. 

I avvikelsearbetet har vid stickkontroller av dokumentation påvisat brister gäl-

lande otillräcklig information, utebliven information. 
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RESULTAT OCH ANALYS 
Egenkontroll Patientsäkerhetsberättelsen 2021 mål/förbättringsarbeten 

samt resultat. 

 

Målet med mobila teamet är att patienten erbjuds god och säker vård i hem-

met/kortvård/ vård- och omsorgsboende samt att undvika sjukhusinlägg-

ningar.  

Under 2021 har i snitt en patient tillhörande Örkelljunga kommun varit inskri-

ven. Samtliga som skrivs in i mobila teamet erhåller SIP där vårdnivå, behand-

ling, mål och observationer beskrivs. Avancerade hälso- och sjukvårdsinsatser 

genomförs i hemmet, antibiotikabehandling, blodtransfusioner, avancerade 

vätskedrivande behandlingar samt palliativ vård. Teamet består av läkare, 

sjuksköterska från mobila teamet hälsostaden samt kommunens sjuksköterska. 

SoL-insatser kan via handläggare behöva sättas in för att kunna stödja vården i 

hemmet. Vid uppföljning uttrycker patienter och närstående nöjdhet med tea-

met och menar att det ger en ökad trygghet.  

Under 2021 har Hälsostadens mobila team varit en konsulterande enhet för pa-

tienter som har kommunal primärvård med ej varit inskrivna i Hälsostadens 

mobila team. Det har varit aktuellt när Falck-läkarbilar eller den regionala pri-

märvården inte kunnat möjliggöra läkarstöd.   

 

Målet är att alla patienter som uppfyller kriterierna möjliggörs en inskrivning 

i MVT. Mätning av inskrivning sker kvartalsvis och jämförs en gång per år 

mot kommunens hälso-och sjukvårds inventering av patienter som uppfyller 

kriterierna.  

De patienter som uppfyller kriterierna för inskrivning i för mobilt vårdteam 

(MVT) har inte samtliga erbjudits denna vårdform. Arbetet med dessa team 

har kommit olika långt och med olika upplägg och stannat av i samband med 

pandemin. Patienter som har behov av utökad vård får denna vård utan att de 

blir inskrivna i MVT. Risker föreligger då i att den vård som ska bedrivas i 

MVT skulle kunna utebli samt att jämlik vård är svårare att nå. I samverkan 

framkommer att primärvårdsenheterna har svårigheter att fullfölja avtalet.  

 

Målet med en väl fungerande samverkan vid utskrivning från slutenvården är 

att skapa förutsättningar för god och säker hälso- och sjukvårdvård i hemmet, 

undvika återinläggningar samt risker för vårdskador.  

Pandemin 2021 har ställt krav på snabba utskrivningar från slutenvården, de 

patienter som skrivits ut har i större utsträckning varit i behov av omfattande 

omvårdnadsinsatser och hälso- och sjukvårdsinsatser. De brister som tidigare 

varit kända i SVU-processen har synliggjorts, bland annat bristande kartlägg-

ning av omvårdnadsbehov har genomsyrat planeringen. Det har upprepade till-

fällen brustit i informationsöverföring och ställningstagande vilket resulterat i 

otrygga hemgångar. Genom olika samverkansnätverk har ledning från olika 

huvudmän arbetat med att överbrygga denna problematik. Det har funnits och 

finns stora svårigheter att nå ut med dem överenskomna beslut som tagits till 

dem som är involverade i utskrivningarna. Dessa brister riskerar att drabba pa-

tienterna och den hälso- och sjukvård som bedrivs efter utskrivning. Korta 
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avstämningar på fasta tider (veckovis) har gjorts tillsammans med primär-

vårdsenheterna.  

  

Under 2021 skrevs åtta externa avvikelser, vilket inte speglar den problematik 

kring utskrivningar som varit. I klusterträffar mellan region och kommun har 

detta vid upprepade tillfällen lyfts. Regionen vidhåller rätten till att frigöra 

vårdplatser som en anledning till brister i SVU-processerna. Erhållna skriftliga 

svar på externa avvikelser visar på fortsatt okunskap i förfarandet av lag och 

rutin, tillsammans med vårdplatsbrist som gjort att felaktiga beslut fattats. Ris-

ken ökar för vårdskador, missförhållanden och återinläggning om inte samver-

kan slutförs.   

 

Målet är att genom säkra korta kommunikationsvägar ge förutsättning för god 

samverkan och samordning för patienten. 

En-väg-in för att säkra korta kommunikationsvägar i samverkan och samord-

ning kring patienten har inte uppnåtts. Svårigheter i detta förändringsarbete är 

att förankra syfte och implementera det i hela verksamheten samt mellan de 

olika huvudmännen och lagrummet. Detta mål prioriteras under 2022 som ett 

delmål till Nära vård. 

 

Målet med Nära vård är att tillgodose patientens hälso- och sjukvård där den 

bäst är lämpad att utföras. 

Nära vård omställningen har inte skett i den omfattning och utsträckning som 

det planerats då pandemin har fördröjt och försvårat arbetet. Det interna arbe-

tet har fortskridit för att hitta och identifiera fokusområden kring nära vård.  

Fokusområden är samverkan, arbetssätt, kompetensinventering/försörjning. 

 

Målet med tvärprofessionell läkemedelsöversyn samt översyner löpande vid 

rond är att förebygga vårdskador via fall, minskad aptit, apati och förvirring.  

Under 2021 har inga tvärprofessionella läkemedelsöversyner genomförts An-

ledningen att dessa inte genomförts är att avtal saknas med extern farmaceut 

och öppenvårdscentralen sedan hösten 2019. Detta kan inte kommunen på-

verka. Kommunal sjuksköterska och patientansvarig läkare gör läkemedelsö-

versyn vid förändringar av ordinationshandling.  

 

Målet med ViSam är att ge rätt vård på rätt plats samt skapa en likabedöm-

ning. ViSam ger förutsättning att undvika onödig sjukhusvård samt ge indikat-

ioner för vilka kontakter som ska tas.   

Användandet av ViSam har visat på en hållbar struktur vid bedömning av häl-

sotillståndet samt skapat trygghet för sjuksköterskan. Detta möjliggör för lika-

bedömning om vart vården ska bedrivas. ViSam-bedömning efterfrågas i sam-

verkan med samverkansparterna. Det har identifierats att strukturen som an-

vänds för ViSam behöver implementeras hos omvårdnadspersonalen.  

Ett ”rapporteringsstöd för baspersonal”, SBAR har tagits fram. Detta stöd 

skapar struktur för bedömning för omvårdnadspersonal i mötet med patienten 

med försämrat hälsotillstånd som i sin tur ger rätt information i kontakten med 

kommunens sjuksköterska.  
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Målet är att registrera samtliga med BPSD-symtom i BPSD-registret. 

Att verka för självbestämmande samt möjliggöra kvarboende. 

Att genom struktur och tydliga genomförandeplaner undvika läkemedelsbe-

handling, tvångs- och begränsningsåtgärder. 

Demenssjuksköterskan i Örkelljunga kommun utbildar vårdpersonal i BPSD 

samt BPSD- registret. Enstaka utbildningar har genomförts 2021. Rådande 

omständigheter gällande pandemin har begränsat möjligheten. 

Handledning kring enskilda patienter har genomförts. Örkelljunga arbetar ak-

tivt med registreringar i BPSD. Trots detta kan arbetet med BPSD optimeras 

för att möta individen och ge en personcentrerad vård.  

 

Målet är att säkerställa vården kring patienter med psykiatrisk diagnos, psy-

kisk ohälsa genom en väg in. 

Att personalen utför trygg och säker omvårdnad i komplexa omvårdnadssitu-

ationer. 

För att möta lika vårdprincipen har en kommunal sjuksköterska ett riktat upp-

drag och patientansvar för de patienter som är bedömda att erhålla kommunal 

primärvård med psykiatriska diagnoser och kognitiva funktionsnedsätt-

ningar. Tillsammans med arbetsterapeut och fysioterapeut med samma inrikt-

ning ska god och säker hälso- och sjukvård bedrivas. Svårigheter som upp-

märksammats under året är olika tillgänglighet hos de olika huvudmännen.  

En SIP tydliggör ansvarsfördelningen, det råder delade meningar kring hur 

denna ska användas mellan huvudmännen. Detta problem är känt sedan tidi-

gare men blivit mer tydligt.  

Patienter som bedöms vara i behov av kommunal primärvård har varit svår 

identifierade i denna patientgrupp. Detta då patienter med psykiatriska diagno-

ser och psykisk ohälsa flertalet gånger inte är i behov av kommunal primär-

vård utan skulle vara hjälpta av digitala lösningar och påminnelser och då kun-

nat bibehålla självständighet. 

 
Målet är att genom tidiga insatser, träning, riskbedömning bibehålla patien-

ters funktion och möjliggöra självständighet. 

Ett arbete har påbörjats gällande standardiserade kommunala vårdprocesser 

med utgång från de nationella riktlinjerna. Detta arbete beskriver processer ut-

ifrån sjukdomstillstånd och hälsotillstånd enligt struktur och arbetssätt. Genom 

detta kvalitetssäkras de rehabiliterande insatserna för varje individ och skapar 

förutsättning för jämlik vård. 

Under året har svårigheter för vardagsträning identifierats när denna träning 

upphör att vara rehabiliterande och i stället är för att bibehålla funktion. Vid 

denna förflyttning avslutas insatsen inom hälso- och sjukvård och blir i stället 

en insats enligt SoL. 

 

Målet är att undvika vårdskador med god grundkunskap där risken för fall mi-

nimeras med rätt insatser kring patienten. 

2019 rapporterades det in 834 fallavvikelser, 2020 rapporterades 855. Under 

2021 rapporterades det in 84 fall vilket inte överensstämmer med faktiska hän-

delser. Risken finns att det proaktiva arbetet för att förebygga fall, via 



 
 

 
 

 

 

   

 
 

19 

fallprevention, fallplan, nutrition, rätt hjälpmedel, rehab, habilitering stannar 

upp eller rentav uteblir. 
 

Vid stickkontroller av fallavvikelser så är det ett fåtal som har resulterat i fak-

tisk skada dock kvarstår det att fall är vanligt förekommande. Orsaken bakom 

fall skiftar och förklaringsorsaker kan skifta beroende på tidpunkt på dyg-

net och utifall om hjälpmedel använts. Få fall sker i samband med att personal 

finns närvarande. Studier visar på att det är viktigt med förebyggande utvärde-

ring. Det är ett vedertaget problem att patienter saknar självkännedom om hur 

deras åldrande påverkar deras förmågor.   

 

Målet är att med strukturerade dokumentation bidra till god kvalitet och säker 

vård. 

I granskningen framkommer det att förändring av dokumentationssätt har in-

neburit svårigheter att få en röd tråd. I det nya verksamhetssystemet dokumen-

teras det enligt ICF- och KVÅ-koder och inte som tidigare. Detta har inneburit 

att strukturen förändrats och att samtliga insatser enligt HSL fördelas till verk-

ställande enheter via behandlande eller utredande planer, åtgärder och resultat. 

Granskningen kan tydligt påvisa att dokumentation från verkställande enheter 

genomförs under fel lagrum upprepade tillfällen, det saknas signeringar av ut-

förda insatser samt insatser som ej utförts har signerats.  

  

Vid stickprovskontroller för avvikelser utförda av MAS under året brister 

dokumentation från omvårdnadspersonal. Det som dokumenteras i avvikelse 

finns inte beskrivet i patientens journal. Det saknas fortsatt en röd tråd gäl-

lande händelser. Vid stickprovskontroll framkommer det att dokumentation 

helt uteblir vid vissa händelser då någon annan förväntas dokumentera.  

  

Stickprovskontrollen visar således på flera avvikelser beträffande hur doku-

mentationen ska genomföras enligt Socialnämndens styrdokument för doku-

mentation, vilket innebär att dokumentation också fortsättningsvis är ett ut-

vecklingsområde i nämndens kvalitetsarbete.  

 

Målet är att bibehålla kompetens på bred nivå samt att ha kunskap att möta de 

allt mer avancerade behoven hos patienten.  

Att undanröja händelser som leder till avvikelser på grund av kompetensbrist. 

Året som gått har gjort att utbildningar kunnat göras digitalt medan utbild-

ningar som kräver fysisk närvaro har fått ändrat upplägg eller ställas in. 

Örkelljunga kommun har fortsatt att hålla utbildningar i förflyttningsteknik. 

Utbildning gällande läkemedelshantering görs digitalt.  

Övrigt har externa utbildningar genomförts av legitimerad personal både digi-

talt och till viss del på plats. 

Arbetet med att möjliggöra en digital plattform för utbildningar har påbörjats 

under 2021. 

 

Målet är att säkerställa den reella kunskapen hos omvårdnadspersonal för att 

kunna ge god och säker hälso- och sjukvård för att förebygga vårdskador. 

Under 2021 reviderades rutiner för delegering av hälso- och sjukvårdsinsatser. 

Detta har inneburit en annan struktur med digital kunskapsinhämtning och 
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tester som sedan via checklistor inför delegering säkerställt den reella kun-

skapen. För att vara aktuell för delegering ska medarbetaren tjänstgjort i minst 

14 dagar, genomfört digital utbildning och test samt tillsammans med kollega 

gått igenom vissa praktiska moment enligt checklista. Därefter träffar denne 

legitimerad personal som bedömer om delegering är aktuellt. 

 

Sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut följer upp den reella kun-

skapen mellan delegeringstillfällen tillsammans med enhetschef med stickkon-

troller, via teammöte, återkommande avvikelser med liknade händelser. MAS 

följer upp via granskning av avvikelser.  

 

Målet är att samtliga inom socialförvaltningen, Örkelljunga kommun ska 

känna sig väl förtrogna i hur Basal hygien säkerställs och arbetas efter, för att 

undvika risken för smittspridning och vårdskador. 

Socialstyrelsens utökade digitala utbildningar tillsammans med filmer om hur 

smittspridning förebyggs har genomarbetats av samtliga omvårdnadspersonal, 

legitimerad personal och ledning flera gånger under året. Uppföljningar har 

gjorts via egenkontroller samt enskilda uppföljningssamtal med ansvariga för 

enheten. Vid smittspårning har särskild optimering av basala hygienruti-

ner och förebyggande av smittspårning gjorts.  

Enskild analys av MAS har genomfört efter att personal ombetts om att utföra 

självskattning samtidigt som varje enhetschef fyllt i ett protokoll för egenkon-

troll. Analysen påvisar fortsatt brister gällande handskar, ringar och handtvätt. 

 

Målet är att säkerställa korrekt dokumentation enligt utarbetad struktur. 

Att genom arbetet med kvalitetsregisters struktur, riskbedöma, följa upp och 

åtgärda innan vårdskada sker.  

Att inhämta statistik för följsamhet och resultatet av arbetet med kvalitetsre-

gister. 

BPSD 

Demenssjuksköterskan i Örkelljunga kommun utbildar vårdpersonal i BPSD 

samt BPSD- registret. Handledning kring enskilda patienter har genom-

förts. Örkelljunga arbetar aktivt med registreringar i BPSD. Trots detta kan ar-

betet med BPSD optimeras för att möta individen och ge en personcentrerad 

vård. I kommunen har 87 registreringar gjorts under 2021 vilket placerar Ör-

kelljunga i mitten jämfört med övriga Skånes kommuner. 

 

Senior Alert 

Under 2021 var 98 patienter registrerade i Senior Alert av sammanlagt 235 in-

skrivna i den kommunal primärvård. För 96% av de som registrerats i Senior 

Alert har riskbedömningar gjorts som identifierar risk gällande något av föl-

jande: fall, munhälsa, trycksår, undernäring. I 81% finns det identifierad 

bakomliggande orsaker vid risk. 90% har åtgärdsplan vid risk. 65 % har ut-

förda åtgärder vid risk.  

Samtliga enheter inom äldreomsorgen har arbetet med registrering i Senior 

alert och det är nu viktigt att detta inte blir ett pappersarbete utan kommer till 

gagn för patienten. Det kan ses en nedåtgående kurva gällande utförda åtgär-

der vid risk. 
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Palliativa registret 

Det som framgår av det palliativa registret från 2021 är att patienten fortsatt 

har god smärtlindring samt ångestdämpning med hjälp av injektioner.Örkel-

ljunga ligger över målvärdet 98% då samtliga erhållit smärtlindring och ång-

estdämpning. 41% smärtskattas med smärtskattningsinstrument som stöd inför 

smärtlindring den sista levnadsveckan vilket är lågt, men har fördubblats jäm-

fört med 2020. Målvärdet på 100 % nås ej.  

  

Dokumentering av brytpunktsamtal fortsätter sjunka från 2020 68% till 2021 

59%. Det innebär att av 22 avlidna har endast 13 patienter erhållit brytpunkt-

samtal. Brytpunktsamtalets syfte är att skapa trygghet i det förväntade pallia-

tiva skeendet för både patient samt närstående. Brytpunktsamtal ska förmedla 

att vården riktning ändras från behandlande till symtomlindrande.   

  

Avvikelse 
Avvikelser som skrivs i Örkelljunga kommun är främst vårdskada eller risk 

för vårdskada och innefattar både läkemedelsavvikelser och fall. Gällande de 

456 patienter som är inskrivna i den kommunala primärvården upprättades 

270 avvikelser som inkluderar SoL, LSS och vårdskada. Jämfört med 2020 då 

1853 avvikelser registrerade har en oroande trend synliggjorts. 

 

Kommunen ska aktivt arbeta för att förebygga händelser som leder till risk el-

ler förekommen vårdskada. En minskning i denna omfattning tyder inte på att 

antal händelser minskat utan det går att misstänka att rapportering inte sker i 

den omfattning som den bör. Tillsammans med att de rapporter som är rappor-

terade, inte är mottagna enligt gällande rutin, tyder detta på att avvikelsearbe-

tet har avtagit. 

 

Därmed arbetar inte kommunen förbyggande eller kvalitetssäkrande, och bris-

ter i patientsäkerheten blir inte synliga. Att upprätta avvikelser, utreda, åtgärda 

och följa upp är samtliga medarbetare i socialförvaltningen skyldiga att aktivt 

deltaga i. Det följer en särskild struktur enligt en upprättad rutin. Detta arbete 

ska användas som ett verktyg för att mäta varje verksamhets och enhets brister 

och behov för att bedriva en trygg, säker och kostnadseffektiv hälso-och sjuk-

vård.  

 

Ett nytt verksamhetssystem infördes under året vilket kan påverka utfallet och 

arbetet med rapporter. Det har funnits möjlighet att ta del av instruktioner via 

e-learning tillsammans med systemadministratörer, dock är detta inte det-

samma som en utbildning på den nivå varje medarbetare befinner sig på.  

MAS har haft genomgångar med ansvariga chefer gällande ansvar och pro-

cess, vid upprepade tillfällen. Rutinen för avvikelsehantering har reviderats för 

att var kompatibel med det nya avvikelseprogrammet. Egenkontroller, utförda 

i november 2021, av samtliga enhetschefer har inte antytt denna omfattande 

problematik. Inte heller har det uppmärksammats det minskade antalet avvi-

kelser då mottagning av rapporter ej utförts. 
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Klagomål och synpunkter 

Klagomål och synpunkter som inkommit under 2021 har varit ett fåtal. Till-

gängligheten för att lämna in klagomål och synpunkter för patienten och den-

nes närstående är viktig. Varje individ ska ges möjlighet att göra sig hörd.  

 
Händelser och vårdskador 

Händelser där risk för vårdskador inom lagrum för Lex Maria-anmälningar har 

gjorts. Utredningar har genomförts på samtliga enlig särskild ordning och frå-

geställning.  

Ingen händelse har rapporterats vidare till IVO. 

 

Riskanalys  

Riskanalyser görs när nya problem eller förväntade problem identifieras för att 

bedöma om risk föreligger. I riskanalysen vägs sannolikheten för att risken ska 

inträffa och mot vad den kan förväntas få för konsekvenser om den inträffar. 

Riskanalyser genomförs vid alla hjälpmedelsinsatser samt vid ex nya delege-

ringsinsatser. Riskanalyser sker dagligen av den legitimerade personalen.  

 

Mål och strategier för kommande år 
Den vård som bedrivs i den kommunala primärvården i Örkelljunga kommun 

är komplex med flera olika patientgrupper med olika behov som ska tillgodo-

ses. Detta ställer krav på alla medarbetare gällande kompetens medicinskt, 

men även inom bemötande, helhetstänk, psykisk ohälsa och vårdbehov utifrån 

olika sjukdomstillstånd.  

 

Mål med socialnämndens patientsäkerhetsarbete under 2022 är fortsatt: 

• att ge en god och säker vård enligt HSL upp till nivån legitimerad per-

sonal, sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast samt fysioterapeut 

via hemsjukvård i egna hemmet eller via korttidsboende samt vård- 

och omsorgsboende. 

• att förebygga vårdskador. 

• att skapa förutsättningar för god samverkan tillsammans med sluten-

vård, regional/privat öppenvårdscentral, öppenfinansierade mottag-

ningar vid utskrivningar från slutenvården och därmed minska återin-

läggningar. 

 

Vikten av att arbeta strukturerat mot samma mål är tydligt. Därav måste arbe-

tet med kvalitetsregistren var ett prioriterat område och de ska ses som ett ar-

betsredskap och inte en belastning.  

 

Genom att fortsätta att satsa på kvalitetsregistren kan mätbara förändringar ske 

inom, nutrition/undernäring, demensvård, fallförebyggande, munhälsa, tryck-

sårförebyggande samt palliation. Särskilt fokus kommer läggas på smärtskatt-

ningsinstrument i livets slut. Den nationella vårdplanen för palliativ vård, 

NVP är ett standardiserat arbetssätt för symtomlindrande vård och vård i livets 
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slut. Detta arbetssätt är implementerat i den kommunala primärvården men be-

höver förbättras.  

 

Det är viktigt att arbete med avvikelser sker på alla nivåer och är ett naturligt 

arbetsverktyg i att söka efter och identifiera systembrister samt kunskapsbris-

ter som kan leda till vårdskador. Detta kommer vara ett prioriterat mål under 

2022. 

 

Delegeringar av HSL-insatser görs enligt särskild ordning, svårigheterna lig-

ger i att behålla skärpan i delegering efter det att den erhållits då så mycket an-

nat tar plats i arbetet kring patienten. Det är viktigt att fortsätta belysa innebör-

den av en delegering samt följa upp det nya arbetssättet för delegeringar. 

  

Det är viktigt under 2022 att fortsätta samverkan med slutenvård, regional/pri-

vat öppenvårdscentral samt öppenfinansierade mottagningar för att identifiera 

patienter med behov av HSL-insatser av kommunen. Förändringar har gjorts i 

råd och stödavtal för att ytterligare förstärka detta arbete. 

 

Nära vård, proaktivitet, delaktighet och kontinuitet ska genomsyra all kommu-

nal primärvård. 

  

I Örkelljunga kommun finns utmaningar för att ge god hälso- och sjukvård 

men med gemensamt arbete i alla professioner kan målen nås. Patienten ska 

ges möjlighet för att bibehålla självständighet och vården ska bedrivas tryggt, 

säkert och konstandseffektivt. 

 

 


