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Sammanfattning   
Patientsäkerhetslagen säger att vårdgivaren har ett tydligt ansvar för att bedriva ett systematiskt 

patientsäkerhetsarbete. Varje medarbetare ska kunna utöva sitt arbete så att en god säker vård kan 

ges. Varje patient ska känna sig trygg och säker i kontakten med vårdgivaren och vårdgivaren ska 

underlätta för patient och närstående att delta i patientsäkerhetsarbetet.      

 

2019 har till stor del präglats av bekymmer med det nya verksamhetssystemet Treserva som 

infördes i november 2018. Många brister och problem har identifierats under året och krävt stora 

resurser för att säkerställa patientsäkerheten. Ett stort antal avvikelser kring systemet har legat till 

grund för anmälan av systemet till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) samt 

Läkemedelsverket. 

 

Verksamhetssystemet skickar inte ett automatisk meddelande till funktionerna MAS/MAR eller 

SAS då allvarliga händelser rapporteras in i systemet. Identifiering av felaktigt inrapporterade 

avvikelser kommer ligga till grund för ett systematiskt förbättringsarbete vad gäller kunskap om 

vad en avvikelse är, vad som ska rapporteras och hur. Områdeschefernas reflektioner över 

inkomna avvikelser i verksamheterna har sammanställts och rapporterats in punktvis i årets 

patientsäkerhetsberättelse.  

 

Det systematiska patientsäkerhetsarbetet med förebyggande riskbedömningar har vid 

dokumentationsgranskning visat sig fortfarande ha en hel del behov av förbättringsarbete. 

Orsaker till visade brister är bland annat otydlighet om riktlinje för teamarbete, problem med 

Treserva men även okunskap hos legitimerad personal angående uppdraget. 

 

 

 

 

 

Karin Blomqvist   Christina Wadell   

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Områdeschef Hemsjukvård    
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1. Allmänt   
Vårdgivaren ska enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) senast den 1 mars varje år upprätta en 

patientsäkerhetsberättelse där strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra 

patientsäkerheten tydligt ska redovisas. I patientsäkerhetsberättelsen redogörs för: 

 

 Hur vårdgivaren har arbetat för att identifiera, analysera och minska riskerna i vården 

under föregående kalenderår. 

 Hur vårdpersonalen har bidragit men även hur patienters och närståendes synpunkter på 

patientsäkerheten har hanterats. 

 Vidtagna åtgärder för att öka patientsäkerheten samt uppnådda resultat från föregående år. 

 

2. Övergripande mål och strategier 
SFS 2010:659, 3 kap.1 § och SOSFS 2011:9, 3 kap.1 § 

 

Ett ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete enligt "Ledningssystem för systematiskt kvali-

tetsarbete, SOSFS 2011:9" ingår i det ordinarie arbetet sedan 2014. Ledningssystemet används 

för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. 

 

Sammanfattningen av Mölndals stads vision är att ”Mölndal är den hållbara staden där alla får 

chansen. Med mod och kreativitet förstärker vi Västsverige.” En viktig del av visionen är dess tre 

fokusområden med tillhörande visionsstrategier. Kopplat till fokusområdena finns kommunfull-

mäktigemål. De mål som är relevant för nämnden bryts ner i vård- och omsorgsnämndens verk-

samhetsplan.  

 

Målbild för vård- och omsorgsnämnden, hämtat från verksamhetsplanen 2018-2020, är:  

”Kvalitet i varje möte. 

Det känns tryggt, stimulerande och meningsfullt för äldre och personer med funktionsnedsätt-

ningar att leva och bo i Mölndal. 

Vi har tilltro till individens egen kraft, och skapar förutsättningar för individen att leva och 

forma sitt liv självständigt, i gemenskap med andra. 

Brukare inom vård och omsorg ska känna sig trygga med stödet som ges och tillgängligheten i 

verksamheterna ska vara god. Brukarna ska vara medvetna om vilket stöd de har rätt till och vad 

de kan förvänta sig av stödet som ges”.  

 

 3. Organisation och ansvar 

Vård- och omsorgsnämnden (VON) i Mölndals stad bedriver hälso- och sjukvård inom 

verksamheterna äldreomsorg (ÄO), hälso- och sjukvård (HS) samt funktionsstöd (FS). 

Verksamheterna har en gemensam medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) som även har 

medicinskt ansvar för rehabilitering (MAR) inom kommunen. 



5  

3.1.1 Kommunens ansvar som vårdgivare 

Yttersta ansvaret för patientsäkerhetsarbetet har vårdgivaren som ska planera, leda och 

kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att kravet på god vård enligt hälso- och 

sjukvårdslagen (1982:763) efterföljs av alla utförare i kommunen. Vård- och omsorgsnämnden 

ansvarar för att skapa förutsättningar för och säkerställa att verksamheten arbetar med kvalitet på 

ett systematiskt sätt enligt lagar, föreskrifter och beslut. 

3.1.2 Områdeschef för hälso- och sjukvårds ansvar  

Områdeschefen ansvarar för att vården organiseras så att den tillgodoser hög patientsäkerhet och 

är av god kvalitet och främjar kostnadseffektivitet. Vidare ansvarar områdeschefen för att säker-

ställa att kvalitetsarbetet bedrivs i enlighet med förvaltningens ledningssystem och gällande lag-

stiftning. Avvikelser rapporteras till MAS.  

3.1.3 Medicinskt ansvarig sjuksköterskas (MAS:s) ansvar 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL 1982:763) ska det i den kommunala hälso- och sjukvården 

finnas en sjuksköterska som har det övergripande medicinska ansvaret, MAS. MAS ansvarar för 

att patienten ska få en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård. MAS upprättar riktlinjer och 

rutiner för att kunna styra, följa upp samt utveckla verksamhetens kvalitet och säkerhet. MAS 

ansvarar även för att utöva kontroll av verksamheten samt för att samverka med områdeschef vid 

frågor som berör hälso- och sjukvården. Avvikelser rapporteras till vårdgivare. MAS är ansvarig 

för bedömning av om en HSL-avvikelse är en så pass allvarlig händelse att den medfört allvarlig 

vårdskada eller kunnat medföra allvarlig vårdskada (lex Maria) och därmed ska anmälas till In-

spektion för vård och omsorg (IVO). 

 

I Mölndals stad ansvarar MAS även för MAR-uppdrag, (medicinskt ansvarig för rehabilitering). 
 

3.1.4 Enhetschefens ansvar 

Enhetschef ansvarar för att leda och utveckla verksamheten och se till att vård- och 

omsorgsförvaltningens ledningssystem med fastställda riktlinjer och rutiner är väl kända i 

verksamheten. Enhetschef för respektive område har det löpande ansvaret för att verksamheten 

uppfyller de krav som ställs på att patienten ska tillförsäkras en god och säker vård, utifrån hälso- 

och sjukvårdslagen, socialtjänstslagen samt LSS (lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade). I enhetschefens hälso- och sjukvårdsansvar ingår att göra personal delaktig i 

patientsäkerhetsarbetet och rapportering av avvikelser samt att ny hälso- och sjukvårds-personal 

får den introduktion som krävs för att utföra sina hälso- och sjukvårdsuppgifter.  

 

Enhetschef har att kontinuerligt följa upp avvikelser som rör verksamheten enligt riktlinjen för 

avvikelsehantering.  Utvärdering av avvikelser i verksamheten ska leda till reflektion samt ligga 

till grund för det förbättringsarbete som ska öka patientsäkerheten i kommunen. 

3.1.5 Hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar 

I patientsäkerhetslagen (2010:659) framgår att hälso- och sjukvårdspersonal ska bidra med en 

hög patientsäkerhet i det dagliga arbetet samt rapportera risker för vårdskador eller händelser som 

kunnat medföra eller har medfört skada. Dessa har rapporterats enligt riktlinjen för avvikelsehan-

tering i verksamhetssystemet Treserva.  
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4. Samverkan mellan kommuner, primärvård och slutenvård 
En viktig del i patientsäkerhetsarbetet är hur vård- och omsorgsnämndens verksamhet för hälso- 

och sjukvård samverkar med andra vårdgivare. Formerna för samverkan regleras i diverse 

samverkansdokument och överenskommelser. 
 

4.1 SAMSA, samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 

Samverkan vid utskrivning är den lag (2017:612) som reglerar in- och utskrivningsprocessen för 

personer som har behov av insatser efter utskrivning från slutenvården. Syftet med lagen är att 

patientens övergång från slutenvård till öppenvård ska vara trygg och säker. 

Lagen ska främja en god vård och en socialtjänst av god kvalitet för enskilda som efter utskriv-

ning från slutenvård behöver insatser. Lagen ska också främja utskrivning så snart som möjligt 

efter det att den behandlande läkaren bedömt att en person är utskrivningsklar och inte längre har 

behov av slutenvårdens resurser. 

Utifrån lagen som trädde i kraft 1 januari 2018 har Västra Götalandsregionen och länets 49 

kommuner kommit överens om en riktlinje för in- och utskrivningsprocessen och hur 

betalningsansvaret ska regleras i länet.  

 

4.2 SIP – samordnad individuell plan 

SIP är ett samverkansverktyg för att säkerställa att patienten får sina behov tillgodosedda när flera 

vårdgivare/aktörer ansvarar för insatser. Riktlinjen är framtagen för samtliga målgrupper – 

oavsett ålder, diagnos, funktionsförmåga eller behov. 

 

Sedan 1 januari 2010 finns i lagstiftningen, SoL och HSL, bestämmelser om att kommun och 

landsting ska upprätta en SIP när en person har behov av insatser från båda huvudmännen. Under 

2019 finns det i SAMSA registrerat 34 genomförda SIP. Detta är dock en siffra som inte direkt 

överensstämmer med verklighetenen då ett större antal genomförda SIP inte registrerats i 

SAMSA. I journalssystemet Treserva finns inte möjlighet att hitta statistik på genomförda SIP för 

2019.  

4.3 Läkarmedverkan 

Regionen ansvarar för läkarinsatserna i de verksamheter som för övrigt ligger inom kommunens 

ansvarsområde. Avtal reglerar samarbetsformer och gemensamma mål för samverkan inom den 

kommunala hälso- och sjukvården. Samverkansavtal mellan Mölndals stad och primärvården 

Västra Götalandsregionen finns. Avtal finns mellan Mölndals stad och de i närområdessamverkan 

(NOSAM) tillhörande vårdcentralerna.   

 

Uppföljning av följsamheten till avtalet har skett vid NOSAM-möten under kalenderåret 2019. 

Nya avtal skrivs årligen. 

 

4.4. Analys och bedömning av läkarmedverkan 2019 

Under året har 4 NOSAM-möten genomförts. NOSAM har tre grupperingar med inriktning: 

äldre, barn och unga samt psykiatri mitt i livet. I NOSAM-gruppen äldre har fokus i första hand 

legat på trygg och effektiv utskrivning. 
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4.5 Vårdhygien, Sahlgrenska Universitetsjukhuset (SU) 

Vårdhygiens roll är att som sakkunniga samarbeta och stödja kommunens verksamheter i det 

egna arbetet för att förebygga uppkomst och spridning av vårdrelaterade infektioner. I rollen in-

går bland annat stöd genom utbildning av hygienombud och sjuksköterskor med särskilt hygien-

ansvar. 

 

Vårdhygien SU har rutiner på sin hemsida som gäller för kommunal vård och omsorg i Göteborg 

och södra Bohuslän. Dessa vårdrutiner vänder sig till all vårdpersonal inom kommunal vård och 

omsorg. 

 

4.6 Samverkansdokument, länkar 

Länk till SAMSA på Västkoms hemsida 

Länk till Vårdsamverkan och Samordnad individuell plan, SIP 

Länk: Samverkanstorget.se 

Länk: Vårdhygiens hemsida 

 

4.7 Patienters och närståendes delaktighet 

SFS 2010:659 3 kap. 4 § 

Vid riskbedömningar fall, trycksår, malnutrition, dålig munhälsa samt blåsdysfunktion medverkar 

patient och närstående i möjligaste mån. Vid teammöten på äldreboenden planeras även för att 

patient och/eller närstående ska kunna delta vid riskbedömningen.    

 

Inför registrering i det nationella kvalitetsregistret Senior alert informeras patient, eller vid behov 

närstående, att registret används som verktyg för att förebygga risker vilka kan orsaka vårdskador 

utifrån fall, trycksår, malnutrition, dålig munhälsa samt blåsdysfunktion.  

 

Vid utredning av allvarlig vårdskada/risk för allvarlig vårdskada ansvarar patientansvarig 

sjuksköterska/MAS för att informera patienten om detta.  

 

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

 

Förvaltningen har en riktlinje för att hantera synpunkter och klagomål från både personal, 

patienter och närstående. När patient kommer i kontakt med verksamheten för första gången 

informeras de om möjligheten att framföra synpunkter och klagomål. För att säkra uppföljningen 

av inkomna synpunkter och klagomål finns en automatisk påminnelsefunktion i det digitala 

systemet DF Respons som skickar ut veckopåminnelse om synpunkter i e-post till ansvariga 

utredare för att säkra att rapportören får en snar återkoppling. 

 

Synpunkter och klagomål som inkommer till förvaltningen från Patientnämnden eller 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) diarieförs och läggs in i journalssystemets 

avvikelsesystem för utredning. Sammanställning av områdeschefers analys av inkomna 

synpunkter och klagomål görs av MAS och SAS samt redovisas för nämnd. 

http://www.vastkom.se/samsa
https://www.vardsamverkan.se/samverkanteman/samverkan-vid-in--och-utskrivning-fran-sluten-vard/sip/
http://www.samverkanstorget.se/sv/Kommun-och-sjukvard---samverkan-i-Goteborgsomradet/
https://www.sahlgrenska.se/for-dig-som-ar/vardgivare/vardhygien/
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6. Egenkontroll 

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

Sammanställning av egenkontroller som genomförts för ökad patientsäkerhet. 

 

Egenkontroll Omfattning Källa 

Basala hygienrutiner och 

klädregler, självskattning 

4 gånger per år Se bilaga 

Hygienkartläggning 1 gång Enhetschef ansvarar för ge-

nomförande  

Egenkontrollenkät med 

uppföljande intervjuer 

Alla verksamheter i för-

valtningen 

Kvalitetcontrollers, samt 

MAS vid HSL-

verksamheterna 

Avvikelser 2 gånger per år. Halv-

årssammanställning 

görs av MAS och SAS, 

helårsuppföljning görs 

av MAS 

Patientnämnden, IVO, avvi-

kelsehanteringssystemet 

Patientens klagomål och 

synpunkter 

Sammanställning görs 2 

gånger per år av SAS 

och MAS 

Patientnämnden, IVO, avvi-

kelsehanteringssystemet 

 

 

Under 2019 har egenkontroller genomförts i alla verksamheter inom förvaltningen. Frågeformu-

lär i form av egenkontrollenkät skickades ut i januari till enhetschefer att besvara. I enkäten 

ingick även HSL-frågor. Varje verksamhet fick senare under året ett uppföljningsmöte där perso-

nal och enhetschef intervjuades med utgångspunkt i besvarad enkät. Vid brister togs en hand-

lingsplan fram med förbättringsåtgärder. Kvalitetscontrollers och MAS samverkade i HSL-

frågorna. 

 

Genom loggning av verksamhetssystem säkerställs kontroll av följsamhet till sekretess.  

 

6.1 Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet  

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

 

Hälso- och sjukvårdspersonalen rapporterar risker för vårdskador samt händelser som har eller 

hade kunnat medföra en vårdskada i verksamhetssystemet Treserva. Avvikelserapporter för det 

första halvåret har sammanställts och analyserats. Enhetschefer och områdeschefer har själva sett 

över sina resultat och analyserat sammanställning av avvikelser. Områdeschefernas reflektioner 

har sammanställts av MAS och SAS i en halvårssammaställning som presenterats för nämnd. 

2019 års samlade analyser av områdescheferna redovisas under rubriken resultat och analys. 
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7. Åtgärder för att öka patientsäkerheten  

7.1 Riskanalys  

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

Riskbedömning på patientnivå sker i verksamheterna enligt riktlinje i ledningssystemet för 

kvalitet. Riskbedömningar för att förebygga vårdskador görs inom områdena fall, munhälsa, 

malnutrition, blåsdysfunktion, trycksår samt suicid. 

 

7.2 Utredning av händelser - vårdskador 

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

Det nya verksamhetssystemet Treserva har under 2019 orsakat en mängd avvikelser av olika slag 

vilket låg till grund för en större anmälan till Inspektionen för vård och omsorg samt till Läkeme-

delsverket för brister i medicintekniskt hjälpmedel. Vidare har bekymret med Treserva även visat 

på brister i legitimerad personals kunskap om dokumentation vilket även det resulterade i en an-

mälan till IVO. Förutom dessa händelser har även inkomna avvikelser med bland annat felaktigt 

givna läkemedel, uppkomna trycksår samt fall utmynnat i ett antal utredningar om risk för allvar-

lig vårdskada.  

 

Det finns dock ett mörkertal vad gäller brister i utredningar om risk för allvarlig vårdskada då 

själva avvikelsesystemet i Treserva visat på brister vad gäller att överföra information till 

MAS/MAR vid rapporterad allvarlig händelse. Systemet kräver en handpåläggning för identifie-

randet av inträffade händelser och en rutin för att systematiskt eftersöka dessa avvikelser finns nu 

i ett årshjul för MAS/MAR. 

 

7.3 Informationssäkerhet  

HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1§ 

En viktig del av informationssäkerhetsarbetet är förvaltningens arbete enligt dataskyddsförord-

ningen. 2019 presenterade nämndens dataskyddsombud en redovisning av detta. Redovisningen 

konstaterade att förvaltningen har de rutiner som krävs enligt dataskyddsförordningen och att det 

finns en grundläggande kunskap och förståelse på förvaltningen för dataskyddsfrågor. Dock finns 

det områden som behöver förbättras. Förvaltningen rapporterar väldigt få personuppgiftsinciden-

ter i förhållande till verksamhetens omfattning vilket tyder på att det finns ett mörkertal. De avvi-

kelser som rör personuppgifter hanteras inte alltid heller som personuppgiftsincidenter enligt ru-

tin vilket behöver förbättras. Under början av 2019 kommer samtliga chefer, stabspersonal, bi-

ståndsbedömare samt samordnare, planerare m.m. få en utskickad mejlutbildning om hantering 

av personuppgifter för att öka kunskapen ytterligare. 
 

Majoriteten av verksamheterna har inte gjort en risk- och sårbarhetsanalys som rör behandling av 

personuppgifter. Det har inte genomförts någon riskanalys av förvaltningens pågående mest om-

fattande personuppgiftsbehandlingar och detta är något som behöver åtgärdas. 

 

7.4 Svenska palliativregistret 

Svenska palliativregistret är ett nationellt kvalitetsregister vars syfte är att successivt förbättra 

vården i livets slutskede. På patientnivå mäts definierade kriterier för god vård i livets slutskede 
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och därigenom stöds ett kontinuerligt förbättringsarbete som syftar till optimal vård för dessa pa-

tienter oavsett diagnos. Palliativ vård ska enligt Världshälsoorganisationen (WHO) tillgodose fy-

siska, psykiska, sociala och andliga eller existentiella behov. Patienten, de närstående och vård-

personal kan gemensamt, utifrån patientens önskemål komma fram till vad som är viktigast för 

den enskilda patienten och dennes livskvalitet. Ett gemensamt mål sätts upp.  
 

Oavsett sjukdom så är kvalitetsregistrets mål att alla som dör en av sjukvården väntad död skall 

känna en trygghet inom följande punkter: 

Jag… 

 och mina närstående är informerad om min situation 

 är lindrad från smärta och andra besvärande symtom 

 är ordinerad läkemedel vid behov 

 får god omvårdnad utifrån mina behov 

 vårdas där jag vill dö 

 behöver inte dö ensam 

 vet att mina närstående får stöd 

 

Mölndals stad registrerar enhetsvis alla dödsfall i Svenska palliativregistret enligt en mall med 

följande kvalitetsindikatorer: brytpunktssamtal, munhälsobedömning sista levnadsveckan, 

mänsklig närvaro i dödsögonblicket, ordination injektion stark opioid vid smärtgenombrott, ordi-

nation injektion ångestdämpande vid behov, smärtskattas sista levnadsveckan samt utan trycksår. 

Resultat enligt dessa kvalitetsindikatorer visas i spindeldiagram i Bilaga 1. 
 

7.5 Svenskt register för beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD) 
BPSD drabbar någon gång ca 90 % av alla som lever med en demenssjukdom. Dessa symtom 

kan exempelvis vara aggressivitet, oro, apati, hallucinationer eller sömnstörningar och de orsakar 

ett stort lidande framförallt för personen med demenssjukdomen, men även för närstående 

och vårdpersonal. 

 

BPSD-registrets syfte är att genom ett strukturerat arbetssätt och tvärprofessionella vårdåtgärder 

minska förekomsten och allvarlighetsgraden av BPSD och därigenom öka livskvalitén för perso-

nen med demenssjukdom.  
 

Under 2019 har:  

 Två certifierade utbildare i BPSD utbildats (totalt fyra stycken). 

 Nio administratörsutbildningar för BPSD genomförts i egen regi. 

 Samtliga demensenheter på äldreboende möjlighet att arbeta med registreringar i BPSD-

registret med symtomskattning, genomförda förebyggande åtgärder, uppföljning med fö-

rebyggande åtgärder samt utvärdering av genomförda åtgärder som genomförts. 
 

År 2018 2019 

Antal utbildningar BPSD 2 9 

Antal utbildade personer    

Enhetschefer 2 9 
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Omvårdnadspersonal 6 55 

Fysioterapeuter 2 6 

Arbetsterapeuter 1 6 

Sjuksköterskor 0 5 

Antal utbildade personal 11 81 

Antal genomförda skatt-

ningar 

2 73 

 
Under 2020 kommer: 

 administratörsutbildningar BPSD genomföras i egen regi, 

 samtliga somatiska enheter på äldreboende efter utbildning av administratörer i BPSD ha 

möjlighet att registrera i registret, 

 de verksamheter inom LSS, vilka har behov av att utbilda administratörer i BPSD, ha 

möjlighet att registrera i registret, 

 hemtjänsten att börja utbildning av administratörer i BPSD.  
 

 

7.6 Demensteam 
Under hösten 2018 genomfördes Workshop Demensteam Mölndals stad med syfte att ta fram un-

derlag till hur demensteam ska utformas och arbeta. Under 2019 har ytterligare två certifierade 

utbildare i BPSD utbildats, totalt finns fyra stycken. Certifierade utbildare i BPSD kommer att 

utgöra grunden i arbetet med att utforma Mölndal stads Demensteam.   

 

Under 2019 har ytterligare två certifierade utbildare i BPSD utbildats vilket innebär att totalt fyra 

certifierade utbildare i BPSD finns. Under 2020 kommer möten för att utforma Mölndals stads 

Demensteam intensifieras. 

 

7.7 Kommunrehab 

Enheten KommunreN/Ahar ett förvaltningsövergripande uppdrag med ett samlat ansvar för 

kommunens rehabilitering enligt HSL, gällande arbetsterapi och sjukgymnastik, för patienter som 

bor i ordinärt boende och har hemsjukvård eller bor på biståndsbedömt boende inom områdena 

äldreboende och funktionsstöd i Mölndal. Ansvaret innefattar även biståndsbedömd dagverksam-

het under vistelsetiden. Målet med rehabilitering är att patienten skall klara sina vardagliga akti-

viteter så självständigt som möjligt utifrån sina personliga förutsättningar och motivation. 

  

Under 2019 har arbetsterapeuter och fysioterapeuter kunnat erbjuda patienter ett hembesök 

snabbt efter inkommen vårdbegäran för patienter inom prioriteringskategori 1. Dock har patienter 

inom övriga två kategorier, under perioder med hög belastning, i vissa fall fått vänta mer än tre 

gånger så lång tid jämfört med de interna målen. 
 

Kommunrehab Mölndal har av förvaltningen fått uppdraget att, tillsammans med företagshälso-

vården Previa, ansvara för och genomföra förflyttningsutbildningar för omvårdnadspersonal inom 

områdena funktionsstöd, äldreboende och hemvård. Utbildningen syftar till säker förflyttning av 

patienter samt att minska risken för belastningsskador hos personalen. Under 2019 har en 2-

dagarskurs på basnivå i förflyttning utifrån ett brukar- och arbetsmiljöperspektiv kunnat erbjudas 

under 10 kurstillfällen vilket motsvarar att 120 omvårdnadspersonal kunnat utbildas.  
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7.8 Förebyggande arbete 

Riskbedömning enligt förebyggande riktlinje görs för alla inskrivna patienter. Utifrån identifie-

rade risker kan arbetsterapeut göra en översyn av riskfaktorer i hemmet med påföljande förebyg-

gande åtgärder. Fysioterapeut eller personal som handleds av fysioterapeut kan vid behov träna 

muskelstyrka, balans och gångförmåga. Vid utredning av avvikelser har det förekommit att risk-

bedömning har saknats eller att endast delar av riskbedömningen har utförs. Under 2019 har 

samtliga arbetsterapeuter och fysioterapeuter genomfört den webbaserade utbildningen i kvali-

tetsregistret Senior alert, de har dessutom deltagit vid utbildning av riskbedömning av munhälsa 

enligt ROAG (Revised Oral Assessment Guide). 

 

Vid konstaterad risk för fall tas åtgärder fram och dokumenteras i en vårdplan för omvårdnads-

personal att arbeta efter. Ny riskbedömning görs årligen samt vid behov. Avvikelser som har be-

dömts som allvarlig risk för vårdskada eller allvarlig vårdskada har utretts enligt föreskrift.  
 

7.9 Kompetens 

Under 2019 har arbetsterapeuter och fysioterapeuter deltagit vid konferenser/mässor kring stroke, 

demens, välfärdsteknik och hjälpmedel för att bevaka och vara uppdaterade inom olika områden. 

Samtliga arbetsterapeuter har gått en basutbildning i handrehabilitering då denna kompetens be-

hövde höjas. Enligt riktlinje som reviderades 2018 skall legitimerad personal utföra hjärt- och 

 

 lungräddning (HLR) på hemsjukvårdens patienter vid hjärtstopp om inte läkare dokumenterat 

något annat. Därför har två HLR-instruktörer utbildats på Kommunrehab under 2019 som i sin tur 

haft HLR-utbildning för samtliga arbetsterapeuter och fysioterapeuter. HLR-utbildning kommer 

enligt plan ske årligen.  
 

7.10 Samverkan 

Ett förbättringsarbete med korttidsenheten på Fässbergs äldreboende har varit aktuellt under 2019 

då det funnits behov av att ta fram rutiner för den personal som arbetar mot korttiden. Enhetschef 

för sjuksköterskorna, korttidsenheten och Kommunrehab samt biståndschef har tillsammans med 

utvalda representanter från varje yrkeskategori tagit fram en Spårbeskrivning. Målet med Spårbe-

skrivningen är att syfte och mål med patientens korttidsplats skall förtydligas samt att förtydliga 

hur kommunikationen mellan yrkeskategorierna kan underlättas. Fortsatt förbättringsarbete 

kommer ske under 2020. 
. 

7.11 Hygien 

Under 2019 har det varit fortsatt fokus på följsamhet till basala kläd- och hygienrutiner. Samver-

kan har skett med Vårdhygien SU. Sjuksköterska från Vårdhygien har under november genom-

fört två utbilningstillfällen, ett för nya hygienombud i kommunen och ett vidareutbildningstill-

fälle för redan färdiga hygienombud. Nya sjuksköterskor utsedda för att ha särskilt hygienansvar 

har genomgått utbildning genom Vårdhygien på SU i november. 

 

I februari 2019 deltog hygiensjuksköterska från Vårdhygien SU vid planering av ”hygienrum” för 

legitimerad personal på Fässbergs äldreboende. Rummet skulle utrustas med bänkar för ren och 

smutsig hantering av instrument, en diskdekontaminator för rengöring av instrumenten samt di-
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verse skåp för förvaring. Uppdrag för färdigställande av hygienrummet lämnades till enhetschef 

på äldreboendet. 

 

7.12 Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgift 

Legitimerad personal i Mölndals stad har under året kontinuerligt delegerat till omvårdnads-

personal enligt ledningssystemets riktlinje för delegering. Tillfällen för teoretisk utbildning har 

funnits jämnt fördelat över året, vårdutvecklare i staben har ansvarat för utbildningen. En 

webbutbildning har genomförts av varje omvårdnadspersonal innan delegering getts. Personal 

erhåller diplom som intyg på avklarad webbutbildning. Under året har vårdutvecklare samt MAS 

arbetat med revidering av riktlinjen för delegering och de teoretiska utbildningstillfällena 

kommer under 2020 utföras av ansvariga sjuksköterskor i verksamheterna. 

Länk: Svenskt Demenscentrums webbutbildningar om att jobba säkert med läkemedel 

 

8. Resultat och analys  
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3  

 

8.1 Egenkontroll 

 

MÅL STRATEGIER ÅTGÄRDER RESULTAT ANALYS 

Fullgod 

dokumentat-

ion i patient-

journal  

Öka kunskap 

om dokumentat-

ion hos legiti-

merad personal. 

Skapa superanvändargrupp för 

dokumentation. 

Sedan september finns funktion: 

arbetsterapeut med särskilt upp-

drag dokumentation. 

Superanvändargrupp doku-

mentation har återkommande 

möten ca 2-3 gånger per termin. 

Utbildning av arbetsterapeut 

med särskilt dokumentations-

uppdrag har genomförts under 

hösten.  

Alla sjuksköterskor 

inom äldreboende 

har fått utbildning 

under hösten. Ut-

bildningen fortsät-

ter under 2020. 

Äldreboende 

sjuksköters-

kors förståelse 

för sitt kom-

munala upp-

drag 

Öka förståelsen 

för det kommu-

nala uppdraget. 

Handlingsplan togs fram under 

juni i samverkan mellan områdes-

chef, enhetschefer och vårdut-

vecklare tillsammans med äldre-

boendes sjuksköterskor. 

Uppföljning av handlingsplanen 

gjordes under en heldag i sep-

tember med inblandade parter 

inklusive MAS. 

Fortsatt systema-

tiskt förbättringsar-

bete behöver göras 

under 2020. 

Ökad följ-

samhet till 

riktlinje för 

läkemedels-

hantering 

Säkerställa följ-

samhet genom 

egenkontroll 

och stickprovs-

kontgroller. 

Vårdutvecklare har under året 

genomfört ett stort antal stick-

provskontroller i patienters läke-

medelsskåp på flera äldreboen-

den. 

Stora brister i följsamhet visade 

sig. Både vad gäller patienters 

signeringslistor, läkemedelssig-

nering, kontrollräkning narko-

tiska preparat och hantering av 

läkemedel. (gamla läkemedel 

återfanns i skåpen, men även 

felaktiga läkemedel och annat) 

Fortsatta kontroller 

behöver genomfö-

ras under året för 

att säkerställa kor-

rekt läkemedels-

hantering. 

Hygienrum 

för hantering 

av rengöring 

av instrument 

med mera 

Säkerställa följ-

samhet till rikt-

linje Basala 

kläd- och hygi-

enrutiner. 

Möte på Fässbergshemmet där ett 

lämpligt rum utsågs för ändamå-

let. På mötet deltog enhetschef för 

äldreboende och sjuksköterskor, 

ansvarig sjuksköterska på boen-

det, sjuksköterska med särskilt 

hygienansvar, vårdutvecklare, 

MAS och inbjuden hygiensjuk-

sköterska från regionen.  

Aktuellt rum har färdigställts för 

sin funktion. Diskdekontamina-

tor är levererad. Diskdekontami-

nator kommer kopplas och in-

stalleras under februari 2020. 

Det tog orimligt 

lång tid att färdig-

ställa hygienrum-

met, men resultat 

kommer nu att 

säkerställa hante-

ring av rengöring 

av instrument med 

mera. 

http://www.demenscentrum.se/Utbildning/Webbutbildningar1/utb-lakemedel/
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8.2 Avvikelser 

Förvaltningens områdeschefers reflektioner kring det systematiska arbetet med inrapporterade 

avvikelser  

 

Tre frågor samt en inledande reflekterande mening skickades till förvaltningens områdeschefer i 

reflektionssyfte. Sammanställda reflektioner från de olika områdescheferna presenteras nedan 

under varje rubrik. 

 

I mina verksamheter har enhetschefer under 2019 arbetat med det kontinuerliga förbättrings-

arbetet för att minska risker för vårdskador på följande sätt: 

 
Svar från: 

Områdeschef Bostäder LSS  

Gemensam analys i ledningsgruppen: Förbättringsarbetet sker tillsammans med medarbetarna 

och patientansvarig sjuksköterska (PAS) på APT, teammöten etc. Förbättringsarbetet sker också 

på det individuella planet med samtlig HSL-personal. 

 

Områdeschef Socialpsykiatri  

Kontinuerliga kontakter med sjuksköterskor/patientansvarig sjuksköterska. På vissa enheter har 

mer formella samverkansforum mellan chef, pedagoger och HSL-personal skapats. Informationen 

från dessa möten vidarebefordras därefter till samtlig personal på ex. APT. Ett flertal enheter 

inom området har dock inte redovisat några vårdskador i år.  

Områdeschef Äldreboende 

Uppföljning av avvikelser har skett på respektive äldreboendens teammöten men även på APT 

(även riskbedömningarna i Senior alert för att identifiera risker och för att förebygga risk för 

vårdskador). Enhetcheferna uppmanar personal hela tiden att skriva avvikelser så fort något avvi-

kande skett. Vid förändrat allmäntillstånd kontaktas alltid sjuksköterskan, det kan exempelvis 

vara vid rodnad eller risk för trycksår och fall. (även övriga professioner har varit involverat 

såsom rehabiliteringspersonal). På någon enhet har sjuksköterskan varit ett stöd i det förebyg-

gande arbetet med handledning, viktigt att involvera MAS och SAS vid misstanke av vårdskada. 

Det grundläggande är att ha aktuella genomförandeplaner för att minska risk för vårdskador. 

Områdeschef Hemvård 

Från slutet av 2019 skulle all signering ske digitalt dvs. inga signeringslistor i pappersform hos 

brukaren. Syftet med digitala signeringslistor var att kvalitetssäkra läkemedelsadministreringen 

och andra hälso- och sjukvårdsinsatser. Målet är en ökad säkerhet för brukaren genom att insatsen 

utförs i rätt tid av rätt person och med rätt kompetens och effekten skulle bli att antal avvikelser 

minskas.  

 

Då denna förändring kom sent på året, samt att det varit mycket tekniska problem vid införandet 

har inte något resultat av förändringen kunnat utvärderas. Förhoppningsvis kan detta effektmål 

uppnås under 2020. 

 

Riskbedömningar enligt Senior alert sker på några enheter, där åtgärder planeras på teamträffar 

med övriga professioner. Uppföljning av åtgärder sker med omvårdnadspersonalen på efterföl-
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jande möten. Varför inte arbetet med Senior alert sker mer effektivt på fler enheter beror sanno-

likt på en upplevelse av att man inte ser att man uppnår några effektmål. 

 

Regelbundna genomgångar av rutiner/riktlinjer från ledningssystem för kvalité på APT:er och 

verksamhetsträffar. 

 

Vård- och äldreomsorgens ”Fixare” hjälper personer som är 70 år och äldre med enklare saker 

som kan fixas i hemmet. Vid besök i hemmen så utför Fixaren en säkerhetsinventering, i samråd 

med brukaren, efter checklistan ”checklista för ökad säkerhet i hemmet”. 

 

Mölndals stad erbjuder de som fyller 80 år, och inte har kontakt med vård och omsorgsverksam-

heten, ett s.k. ”Seniorbesök”. Vid detta besök så erbjuds även en säkerhetsinventering enligt 

ovan. 

 

Fortsatt information på APT:er genom chefer och hygienombud att alla medarbetare ska följa ba-

sala hygienrutiner och klädregler.  

 

Fortsatt information på APT:er med syfte att öka rapporteringen av allvarliga händelser som in-

kommit via brukare och anhöriga  

 

Utveckla informationen till all ny personal om enhetens rutiner för att identifiera och rapportera 

avvikelser, d.v.s. avvikelsehantering i Treserva och rapport enligt Lex Sarah 

 

Analys och förbättringsåtgärder efter brukadialog på samtliga hemtjänstenheter under försomma-

ren. 

 

Analys och förbättringsåtgärder efter resultatet från socialstyrelsens undersökning ”Vad tycker de 

äldre om äldreomsorgen?” 2019. Uppföljning har skett på APT:er under hösten men även på två 

planeringsdagar som varje hemtjänstenhet har haft (en av dessa bekostad av statsbidrag för kvali-

tetshöjning inom äldreomsorgen). 

 

IVO gjorde en tillsyn för att följa upp Lex Sarah-anmälningar (från slutet av 2018 och början av 

2019) den 23 oktober 2019. Svar från IVO har inte inkommit till förvaltningen än. Dock har ruti-

ner förändrats och förbättrats utifrån händelserna. Lärande i verksamheten har skett genom att 

händelserna och åtgärderna har diskuterats i Hemvårdens ledningsgrupp samt tagits upp på APT 

på de aktuella enheterna. 

 

Under våren har en brist uppmärksammats i form av att alla brukare inte har en aktuell genomfö-

randeplan utifrån beslut enligt SoL. Ett arbete har skett under hösten för att öka kompetensen hos 

medarbetare i den sociala dokumentationen för att se till att alla brukare har en aktuell plan. 

 

Verksamheten har svårighet att rekrytera personal, dessutom svårighet att rekrytera omvårdnads-

personal med rätt kompetens. Personalrörligheten ökar och detta påverkar personkontinuiteten. 

Minskad personkontinuitet kan påverka säkerheten för brukaren negativt 
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Områdeschef Hemsjukvård 

Under 2019 så har en vårdutvecklare varit ett stöd för hemsjukvårdens enhetschefer när det gäller 

att kvalitetsäkra vården, analysera och följa upp planerade insatser. 

 

Det förebyggande arbetet med riskbedömningar i Senior alert har varit i fokus under 2019. Risk-

bedömningar har främst skett inom område äldreboende. Arbete fortsätter med att säkerställa 

riskbedömningar inom hela hemsjukvården. Under hösten har MAS/MAR möte genomförts för 

den legitimerade personalen där fokus var på det förebyggande arbetet och efter mötet har förstå-

elsen för riskbedömningar förbättrats. 

 

Hemsjukvården arbetar strukturerat med analys av inkomna avvikelser. Det är viktigt att sam-

manställa och återföra erfarenheter från avvikelsehanteringen till verksamhetens personal och 

andra berörda samt att använda erfarenheterna vid förebyggande arbete.  För att säkerställa att 

personalen uppmärksammar risk för vårdskada så informeras samtlig personal på APT kring rikt-

linjen för avvikelsehantering och vilka skyldigheter de har. Likaså får nyanställd personal i sin 

introduktion information kring vårt avvikelsesystem 

 

Har dina enhetschefer sett någon eller några speciella risker/allvarliga hälso- och 

sjukvårdsavvikelser? Hur har de i så fall hanterat dessa för att säkerställa att det inte händer 

igen? 
 

Områdeschef Bostäder LSS  

Gemensam analys i ledningsgruppen: Förbättringsarbetet sker tillsammans med medarbetarna 

och patientansvarig sjuksköterska på APT, teammöten etc. Förbättringsarbetet sker också på det 

individuella planet med samtlig HSL-personal. Ledningsgruppen lyfter att hanteringen av narko-

tikaklassade mediciner skulle kunna förtydligas. 

 

Vi behöver säkerställa att vårt digitala system för signering larmar om mediciner inte ges. 

Enhetschefer behöver arbeta med en gemensam strategi för att medvetandegöra medarbetare som 

upprepat brister i sina delegerade arbetsuppgifter. 

 

Områdeschef Socialpsykiatri  

Enhetschefer har uppmärksammat att kommunikationen ibland har brustit mellan vårdgivare och 

HSL-personal vilket har lett till risker för brukaren/patienten. Här finns även en risk internt mel-

lan personalen på enheterna och HSL-personal. Det finns även reflektioner från enhetschef att 

rutiner kan behöva läras ut till vikarier mer noggrant då det finns exempel på när det brustit i 

dessa situationer. Det finns även reflektioner kring att det funnits svårigheter i avvikelseutredning 

om det varit HSL-personal eller boendepersonal som brustit i agerandet då dokumentation i jour-

nal varit bristfällig och därför svår att tyda. Med andra ord är dokumentation även ett viktigt om-

råde att uppmärksamma för att undvika negativa situationer.  
 

Områdeschef Äldreboende 

Kommunikationen har inte alltid fungerat mellan joursjuksköterska och patientansvarig sjukskö-

terska, enhetcheferna lyfter att emellanåt saknas vårdplaner, signeringslistor har skrivits för flera 

månader och ingen kontroll har gjorts att listorna varit korrekta, tillfälligt insatta läkemedel har 



17  

inte alltid förs upp på signeringslistan eller skrivits in i ordinationskortet, information till om-

vårdnadspersonal har ibland överförts muntligt istället för via Treserva vilket gjort att inte all per-

sonal har fått till sig informationen. Det har inkommit avvikelse på att joursjuksköterska inte har 

lyssnat på personalen och brukaren har fått vara smärtpåverkad för lång tid. Flertal enhetschefer 

skriver att det finns en stor risk vid avsaknad av kontinuitet av sjuksköterskor. Då det är speciella 

risker som efterfrågas kan vi se att införandet av den digitala tekniken har medfört allvariga risker 

inom läkemedelshanteringen och andra delegerade uppgifter. Främst för att tekniken inte har fun-

gerat som den är tänkt att fungera samt att omställningen till digital teknik kräver utbildning av 

personal vilket är ett pågående arbete. Vid brister gällande tekniken krävs att vi har stöd och sup-

port från VOF-IT och detta är något som vi efterfrågar när tekniken krånglar. För att säkerställa 

utbildningen till den digitala tekniken har vi en stående punkt gällande Treserva på APT. 
   

Hur har de i så fall hanterat dessa för att säkerställa att det inte händer igen? Skriver avvikelse- 

både skriftligt och muntligt i avvikelsesystem men även via mejl till ansvarig HSL-chef, muntligt 

med patientansvarig sjuksköterska och ansvarig enhetschef samt överordnad chef/ MAS. På en 

enhet blev det en allvarlig sjukvårdsavvikelse som handlade om upprepat missat läkemedel. Detta 

berodde på en brist i kommunikationen då ordinarie personal kom tillbaka från sjukskrivning. 

Detta är åtgärdat med att säkerställa rutiner vid frånvaro. En allvarlig avvikelse har gjorts utifrån 

en felaktig transport från ett korttidsboende till ett äldreboende i felaktigt fordon (liten taxi). Un-

dersköterska tillkallade inte sjuksköterska vid ankomst för att denna skulle bedöma om brand-

kår/ambulans skulle tillkallas för att få ut patienten ur bilen. Detta då man fått veta att personen 

bedömts som palliativ. Detta genererade avvikelser både mot korttid men också mot det specifika 

äldreboendet.  

 

Hur har det specifika ärendet hanterats? Genom att genomgång gjorts med personal av vikten av 

att tillkalla sjuksköterska i situationer där sjuksköterskebedömning krävs och vikten av att ej göra 

egna bedömningar. På några enheter har personalen utbildats till att snabbare uppmärksamma 

vårdskador, dels har utbildningsnivån höjts där utbildningsnivån varit låg, där har vårdutvecklare 

varit på plats och handlett. Löpande dialoger via APT och teamträffar gällande bruka-

ren/patienten i fokus.  

 

Områdeschef Hemvård 

Risker har identifierats kring nutrition gällande personer med demenssjukdomar. När man har sett 

ett mönster så har brukaren aktualiserats inför en teamträff för att diskutera ärendet med Kom-

munrehab och sjuksköterska. Vid ärenden som inte har kunnat vänta har vi tagit kontakt med bi-

stånd eller respektive profession för att kunna åtgärda det. 

 

Under 2019 har majoriteten av våra avvikelser varit fall. Även här gäller att när man har sett ett 

mönster så har brukaren aktualiserats inför ett teamträff 

 

Vid risker eller avvikelser där brukaren inte är inskriven i kommunens hälso- och sjukvård, får 

denne, eller anhörig, stöd i kontakt med primärvården. 

 

Områdeschef Korttidsverksamheter, personligt stöd och daglig verksamhet  

Nej.  Avvikelser tas upp på APT och gemensam reflektion i gruppen sker. 
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Områdeschef Hemsjukvård 

De allvarliga risker som har förekommit under 2019 är främst bristande hantering av läkemedel 

och avsaknad av riskbedömningar vilket har resulterat i vårdskador. Verksamheten har med stöd 

av vårdutvecklare granskat, tagit fram åtgärder och följt upp de risker som har identifierats. 
 

Hur har dina enhetschefer jobbat med eventuella avvikelser som handlar om HSL-

dokumentation under 2019? Exempelvis avsaknad av vårdplaner, felaktiga signeringslistor 

med mera?  

 

Områdeschef Bostäder LSS  

Gemensam analys i ledningsgruppen: Enhetscheferna har direktdialog med patientansvarig sjuk-

sköterska samt dennes chef vid behov. 
  

Områdeschef Äldreboende 

Uppmanat personal att skriva avvikelser, som sedan vidarebefordrats till patientansvarig sjukskö-

terska och ansvarig enhetschef för HSL-organisationen. Problemet har också diskuterats med om-

rådeschef för hemsjukvården. Under 2019 hade varje äldreboende möte med ansvarig enhetschef 

och överordnad chef för att finna brister och arbeta med de förbättringsområden som man såg.  

Vissa avvikelser har skrivits och vidarebefordrats för vidare utredning till HSL-chef samt MAS 

vid behov. En enhet har fått stöd av verksamhetsutvecklare i sitt dagliga arbete med vissa arbets-

uppgifter. 
 

Områdeschef Hemvård 

Då det är så fortfarande att det inte alltid fungerar med den digitala signeringen, av olika anled-

ningar, så har det uppstått vissa problem med signeringslistorna. Inga avvikelser i frågan men en 

effekt har varit att man fått föra ”dubbel dokumentation” för att säkra signeringen. 

 
Områdeschef Korttidsverksamheter, personligt stöd och daglig verksamhet  

Det förekommer att signeringslistor och vårdplaner kommer försent. Ett förbättringsområde är att 

medarbetarna då ska rapportera avvikelser. 

 
Områdeschef Socialpsykiatri  

Enhetscheferna har haft kontakter och dialog med patientansvarig sjuksköterska/sjuksköterska 

och stämt av när det funnits frågor att reda ut. I regel upplever man att kommunikationen är per-

sonbunden och fungerar väl ibland och mindre väl ibland.  

Områdeschef Hemsjukvård 

Under 2019 har dokumentation i verksamhetssystemet tagit mycket tid och insatser från insatslis-

tan har fallit bort. Rutiner har tagits fram för att säkerställa att detta inte händer och avvikelse är 

skrivet. Det har gjorts otaliga versionsuppdateringar vilket inneburit att manualer och lathundar 

inte uppdaterats i samma takt.  

 

Dokumentationsgranskning har skett av bl.a. vårdutvecklare och sjuksköterska har då de brister 

som har identifierats. Utbildning har genomförts för sjuksköterskor i verksamhetssystemet 

Treserva, uppföljning sker kontinuerligt och rutiner ses över, allt för att minimera risker med fel-

aktiga signeringslistor och för att all legitimerad personal ska kunna göra riktiga vårdprocesser. 
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Samverkan HSL-SoL-LSS: hur har det sett ut? (samverkansforum, 

muntligt/skriftligt/förbättring/försämring) hur har det fungerat, inte fungerat under 2019? 
 

Områdeschef Bostäder LSS  

Gemensam analys i ledningsgruppen: Ledningsgruppen är delade i hur samverkan fungerar. Inom 

vissa enheter fungerar det bra medan inom andra verksamheter fungerar det sämre. Vi ser att det 

fungerar bättre där patientansvarig sjuksköterska (PAS) är involverad i t.ex. teammöten och är 

delaktig i verksamheten. Ledningsgruppen önskar tydligare samarbetsstruktur med PAS. Viktigt 

att samarbetet inte bygger på person och inte är relationsbundet. 

 

Områdeschef Äldreboende 

Samtliga enheter har regelbundna teamträffar var fjärde-sjätte vecka för att samverka, utöver 

dessa forum använder enhetschefer och omvårdnadspersonalen meddelandefunktionen i Treserva.  

På några enheter lyfter enhetscheferna att sjuksköterskan inte kunnat vara med på teammötena på 

grund av olika anledningar, på ett av våra boenden har sjuksköterskan endast varit med en gång 

på teammötena under två år vilket är en stor kvalitetsbrist i sig.  En annan brist som enhetchefer-

na också lyfter är att när HSL-personalen skriver en ny vårdplan så får inte omvårdnadspersonal-

en information direkt om att det kommit in en ny plan, dock får enhetscheferna detta men är inte 

alltid på plats. Det handlar ju mest om systemet men det är ändå en nackdel. På vissa äldreboen-

den finns möjlighet att träffas kort en gång i veckan för avstämning, det borde flera ta vid om det 

fungerar och hinns med. Någon lyfter att det upplevs som att HSL-personalen (sjuksköterskan 

samt rehab) inte alltid är förberedda då de kommer på teamträffarna (undantag för korttidsenhet-

en som fungerat bra). Känslan och fakta är också att det att sjuksköterska inte prioriterar team-

träffar och det har varit svårt att få sjuksköterskorna att komma till möten (gäller även välkomst-

samtal). På vissa äldreboenden fungerar samarbetet mellan professionerna väldigt bra, eftersom 

det är det naturliga forumet att diskutera på förutsatt att samtliga professioner har möjlighet att 

närvara.  Någon enhetschef lyfter att deras medarbetare signalerar att det oftast tar för lång tid när 

det saknas material, läkemedel etc. som sjuksköterska ska fylla på. De upplever inte att det beror 

på PAS utan på att PAS inte har förutsättningar/tid att sköta sina arbetsuppgifter på den tiden som 

PAS har på det specifika äldreboendet.  

 

Områdeschef Hemvård 

Från att ha dåligt fungerande samverkan HSL-SoL inom hemvården i början av 2019 har det ra-

dikalt förbättrats. Hemtjänsten, samt nattverksamheten, har skapat/återupprättat samverkansfo-

rum där teamträffar, enligt rutin, är vanligast. Fortsatt utveckling av samarbetet kommer att ske 

under 2020.  

 

Att sjuksköterskorna är med på APT:er och verksamhetsmöten har också blivit mer frekvent. 

Upplevelsen i verksamheten är att samarbetet med HSL-verksamheten har blivit avsevärt bättre 

under andra halvåret av 2019. Kontakt mellan enhetschefer SoL-HSL har också avsevärt förbätt-

rats. 

 

Stundtals har det funnits en upplevelse att det har varit svårt att få tag i sjuksköterskor. 
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En upplevd förbättring i fler utförda SIP-möten mellan SoL och HSL och LSS med skriftliga 

handlingsplaner för alla berörda. 

 

Områdeschef Korttidsverksamheter, personligt stöd och daglig verksamhet  

Vid HSL-frågor kontaktar personal sjuksköterska. Upplevs olika vilken återkoppling de får.  

Rehab-samverkan fungerar väldigt bra. SIP-möten fungerar bra.  

 

Områdeschef Socialpsykiatri 

Samverkan på dagtid upplevs fungera väl eller mycket väl där PAS är aktiv och kommer på APT, 

hör av sig regelbundet, är insatt i brukarnas situation etc. Samverkan kväll och natt upplevs inte 

fungera lika väl och där kan det finnas förbättringsområden. Personal på ex. boenden har stund-

tals känt sig ensamma när de inte kommit i kontakt med sjuksköterska på kväll och natt och det 

har funnits upplevelser av att man inte blivit väl bemött när kontakt väl skett. Enheterna i området 

har olika former för samverkan där vissa har regelbundna möten och andra mer löpande kontak-

ter.  

Områdeschef Hemsjukvård 

Under 2019 har hemtjänst och hemsjukvården kommit igång med teamträffar och fått ett schema 

som rullar på var fjärde vecka. Inom område äldreboende fungerar teamträffar på de flesta boen-

den. För att stärka samverkan har dessutom veckomöten införts där patientansvarig sjuksköterska 

på äldreboende träffar personalen för att följa upp patienterna.  

 

Under 2019 har hemsjukvården skapat gemensamma sändlistor i Treserva för att underlätta 

kommunikation och informationsöverföring. 

 

Ett förbättringsarbete med korttidsenheten på Fässbergshemmet har varit aktuell under 2019 då 

det funnits behov av att ta fram rutiner för den personal som arbetar mot korttiden. Enhetschef för 

sjuksköterskorna, enhetschef för korttiden samt för Kommunrehab och områdeschef för Bistånd 

har tillsammans med utvalda representanter från varje yrkeskategori tagit fram en Spårbeskriv-

ning. Målet med Spårbeskrivningen är att syfte och mål med patientens korttidsplats skall förtyd-

ligas samt att förtydliga hur kommunikationen mellan yrkeskategorierna kan underlättas. 

 

Det har förekommit en del avvikelser när det brustit i samverkan mellan region och/eller primär-

vården. Orsak till avvikelser i vårdsamverkan kan vara exempelvis brister i informationsöverfö-

ring i SAMSA eller att primärvården uteblivit vid vårdplanering. Avvikelser har även skrivits när 

sjukhuset bedömt att patienten är utskrivningsklar men då hemsjukvårdens representanter vid 

vårdplaneringen gjort annan bedömning. 

 

Ansvarig för Berzelius äldreboende 

I verksamheten under 2019 har vi arbetat med det kontinuerliga förbättringsarbetet för 

att minska risker för vårdskador på följande sätt: Under 2019 har vi fortsatt med förbätt-

ringsarbetet för att minska risk för vårdskador. Vi påbörjade att registrera alla patienter i Senior 

alert, där varje riskbedömning görs av sjuksköterska och omvårdnadspersonal. Sjuksköterska och 

omvårdnadspersonal har en nära kommunikation och samverkan gällande patienterna vilket är en 
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god grund för att minska risk. Även kommunikation med närstående och patient. Vi uppmuntrar 

till delaktighet och god dialog. Varje patientansvarig sjuksköterska, PAS, följer upp sina enheter i 

samråd med personal och förebyggande åtgärder sätts snabbt in. Vi följer regelbundet upp vikt 

och BMI, för att kunna förebygga malnutrition, vid behov kontaktas dietist. Nattpersonalen er-

bjuder nattmål vid tillsynsbesök och har signeringslistor för nattmål, för att ingen skall ha ofrivil-

lig nattfasta över 11 timmar. Rehab arbetar i verksamheten och stöttar och undervisar personal i 

mobilisering. Personal har vid två tillfällen erbjudits utbildning i munhälsa, och det är något vi 

kommer lägga in som obligatorisk utbildning under 2020. Vi har två hygienombud och en hygie-

nansvarig sjuksköterska i verksamheten. Vi gör regelbundna hygienskattningar och har bra ruti-

ner kring hygien. Dessa rutiner finns lättillgängliga för all personal och det tas också upp och gås 

igenom vid varje introduktion vid nyanställning. Risker och avvikelser följs upp och analyseras 

löpande under året samt halvårsvis, både till Mölndals stad och Förenade Care. 

 

Har ni sett någon eller några speciella risker/allvarliga hälso- och sjukvårdsavvikelser? 

Hur har de i så fall hanterat dessa för att säkerställa att det inte händer igen? De risker som 

vi har sett är framförallt gällande dokumentationen. Det har varit ett tufft år med nytt system som 

inte har fungerat tillfredsställande. Som externa utförare har vi haft svårigheter med inloggningar 

och behörigheter. Patienter har inte kunnat skrivas in, journaler har ej kunnat öppnas, dokument 

kan inte scannas in. För att undvika risker har vi kvar vårt tidigare arbetssätt, d.v.s. arbetsanteck-

ningar på papper. Det blivit merarbete för sjuksköterskor då skriftlig dokumentation ibland fått 

skrivas in vid senare tillfälle. Den digitala signeringen har inte fungerat, man kan inte säga att den 

utgjort en risk, då vi hela tiden haft signeringslistor på papper, men det hade helt klart minskat 

risken för medicinavvikelser om det hade fungerat. En risk är också vid hög personalomsättning, 

det har varit svårt att rekrytera, både sjuksköterskor och undersköterskor. Det blir då svårare att 

följa upp och förebygga, det blir ökad press på de som arbetar kvar och risken för vårdskador och 

avvikelser ökar. Det är av stor vikt att ha kontinuitet och kompetens, våra vikarier är duktiga men 

uppföljningar faller lätt och eventuella risker blir inte lika tydliga att identifiera. Då det är som 

det är idag får vi fokusera på att arbeta för en god arbetsmiljö för att främja kontinuiteten.  

 

Hur har vi arbetat med eventuella avvikelser som handlar om HSL-dokumentation under 

2019? Vi har en sjuksköterska som är superanvändare som gör ett fantastiskt arbete med att se till 

att dokumentationen har fungerat. Kollegor har utbildats och vi har en bra fördelning av patient-

ansvarig sjuksköterska (PAS) ansvar så vi har inte haft några avvikelser gällande det, förutom det 

som inte har fungerat generellt under uppstarten med dokumentationen.  

 

Samverkan HSL-SOL. Hur har det sett ut och hur har vi samverkat? Förbättrat/försämrat. 

På Berzelius har vi goda förutsättningar gällande samverkan då våra sjuksköterskor arbetar på 

plats i ett nära samarbete med omvårdnadspersonalen. Vi samverkar dagligen då sjuksköterskan 

är ute på enheterna och träffar personal och patienter. Vi har också kortare avstämningar dagligen 

med rehab, sjuksköterska, chef och aktiveringspedagog, kring patienterna. Vi har muntliga rap-

porter vid varje skiftbyte och telefonerna har använts i den mån det har gått till läsrapport. 

Gruppledare arbetar 50 % administrativt och 50 % som sjuksköterska. De fördelar resurserna så 

rätt kompetens skall finnas på varje enhet. På kvällar och helger är det sjuksköterska som har ar-
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betsledaransvar och ser över detta. Nätverksträffar för HSL och SOL gällande dokumentation har 

varit uppskattat och givande att få delta i. 

 

8.3 Synpunkter och klagomål 

Inrapporterade synpunkter och klagomål i systemet DF Respons under 2019. Presenterade siffror 

handlar om hemsjukvård, övriga inkomna synpunkter och klagomål redovisas i kvalitetsberättelse 

och verksamhetsberättelse. 

 
 

ASIH-team 5 

Kommunrehab 2 

Hemsjukvård ordinärt boende 7 

Hemsjukvård äldreboende  

inklusive korttidsenheter 

11 

Analys synpunkter och klagomål 

I de flesta av verksamheterna inkommer enligt enhetschefer ofta synpunkter och klagomål munt-

ligt och tas om hand om mer eller mindre på stående fot, varför ett stort antal av dessa inte doku-

menteras i avvikelsesystemet.  Ett pågående förbättringsarbete görs för att tydliggöra vikten av att 

dokumentera alla inkomna synpunkter och klagomål för att systematiskt kunna hantera ett pati-

entsäkerhetsarbete på bättre sätt. 

 

8.4 Händelser och vårdskador 

Sammanlagt i avvikelsesystemets statistik finns dokumenterat 71 vårdskaderapporter. 

 Äldreboende intern drift, inklusive de som registrerats under hemsjukvård, 54 avvikelser 

varav 22 med allvarlighetsgraden 3 eller 4 

 Äldreboende extern drift, 1 avvikelse varav 1 med allvarlighetsgrad 3 eller 4 

 Hemtjänst intern drift, 0 avvikelser  

 Hemtjänst extern drift, 2 avvikelser varav 2 med allvarlighetsgraden 3 eller 4 

 Boende/boendestöd, 8 avvikelser varav 1 med allvarlighetsgraden 3 eller 4  

 Korttidsverksamhet och daglig verksamhet, 3 avvikelser varav 0 med allvarlighetsgraden 

3 eller 4 

 Personlig assistans, ledsagar- och avlösarservice, 3 avvikelse varav 1 med allvarlighets-

graden 3 eller 4  

 

Under 2019 har åtta anmälningar gjorts till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt risk 

för allvarlig vårdskada/allvarlig vårdskada (Lex Maria). Två av dessa har handlat om verksam-

hetssystemet Treserva som har haft brister vilka har bidragit till patientsäkerhetsrisker på olika 

sätt. En anmälan handlade om brister i legitimerad personals dokumentation. Övriga anmälningar 

visade på olika brister i hälso- och sjukvårdsåtgärder. 

Statistiken visar ett stort antal rapporterade vårdskador, av vilka den större delen under året inte 

kommit MAS till kännedom på grund av ändrat verksamhetssystem där ingen information gått 

automatiskt till MAS/MAR.  
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Stickprov bland inrapporterade vårdskador visar: En vårdskada rapporterad under enhet hem-

sjukvård ordinärt boende har skickats som avvikelse i vårdsamverkan då det handlar om trycksår 

som uppkommit på sjukhus. Inom personlig assistens finns avvikelse gällande personal inte skött 

hygien på rätt sätt i samband med inkontinenshjälpmedel. Ett stort antal inrapporterade vårdska-

dor visar sig vara feldokumenterade, enhetschefer har i ett flertal fall inte hanterat avvikelserna 

eller bedömt allvarlighetsgrad på dessa. 

Avvikelsesystemet skickar inte ett automatisk meddelande till funktionerna MAS/MAR och SAS 

då allvarliga händelser rapporterats in i journalsystemet. Dessa funktioner kommer under 2020 att 

systematiskt manuellt söka inrapporterade allvarliga händelser varannan vecka under året för att 

säkerställa att inga hamnar ”mellan stolarna”. Identifiering av felaktigt inrapporterade avvikelser 

kommer även ligga till grund för ett systematiskt förbättringsarbete vad gäller kunskap om vad en 

avvikelse är, vad som ska rapporteras och hur. 

8.5 Hygien 

Under året har ett flertal enheter genomfört självskattning hygien vid ett flertal tillfällen. Enligt 

riktlinje ska varje enhet genomföra två självskattningar per termin, sammanlagt fyra stycken över 

året. Se resultat i bilaga 3.  

 

Enligt resultat från SKR (Sveriges kommuner och regioner) har vi i punktprevalensmätningen 

Basala kläd- och hygienrutiner ett förhållandevis gott resultat (Bilaga 3). Det var endast ett fåtal 

enheter som deltog i mätningarna 2019.  

Det på året tidigt planerade hygienrummet på Fässbergs äldreboende, blev inte färdigställt innan 

årets slut. 

 

Analys: Följsamheten till riktlinjen om självskattning har ökat en del från föregående år. Det 

finns dock fortfarande ett antal enheter som inte genomfört alla självskattningarna och ett stort 

antal enheter som inte lyckats genomföra någon självskattning. Fortsatt systematiskt arbete med 

information till ansvariga enhetschefer om uppdraget, med stöd från sjuksköterskor med särskilt 

hygienansvar samt enheternas hygienombud bör säkerställas och prioriteras.  

 

Det är olyckligt att endast ett fåtal enheter deltog i punktprevalensmätningen 2019 men förhopp-

ningsvis finns större möjlighet till deltagande 2020 när SKR går ut med mätningen.  De enheter 

som deltog har rapporterat in ett förhållandevis gott resultat (Bilaga 3). 

 

8.5 Delegering 

Antal delegerad personal inlagda i Treserva  
 

2018 2019 

Särskilt boende 

 

387 440 

Trygghetslarm 

 

12 7 

Kommunal hemtjänst 

 

192 216 

Anhöriganställd 

 

3 4 

Personlig assistans 

 

42 31 

Funktionshinderboende enligt LSS  493 590 
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Berzelius äldreboende (Förenade 

Care) 
 

74 75 

Extern hemtjänst  50 96 

Daglig verksamhet  X 49 

Tabell: Antal personal med giltig delegering inlagt i Treserva i slutet av året 

 

Analys: Antalet visade delegeringar kan ha eventuellt ha en viss differens då en anställd kan ha 

delegering på ett flertal boenden och då visar sig detta som en delegering i varje verksamhet per-

sonalen arbetar. Detta kan ha viss betydelse särskilt för resultat inom boende enligt LSS. I kom-

mande patientsäkerhetsberättelser kan presentation per verksamhet vara aktuellt. 

 

8.6 Säsongsinfluensa, vaccinationer 

Samtliga patienter inskrivna i kommunal hemsjukvård har även under 2019 erbjudits gratis vac-

cination mot influensa.  Antalet registrerade vaccinationer mot säsongsinfluensa var under 2018 

502 stycken och 2019 var det 583 stycken, fördelade enligt nedan. 

 

Område 2018 2019 

Funktionsstöd 64 83 

Äldreboende 321 331 

Hemsjukvård 160 169 

 

Analys: Insatsen att erbjuda fri vaccination till patienter inskrivna i hemsjukvården visar goda 

resultat och ökat intresse hos riskgrupperna att ta emot vaccination.  Detta leder till färre influ-

ensadrabbade patienter, och även i förlängningen till minskade följdsjukdomar hos patienter som 

annars hade insjuknat i säsongsinfluensan. Insatsen bidrar till en ökad patientsäkerhet. 

 

8.7 Brukarundersökningar 

Syftet med brukarundersökningar är att stimulera regioner och kommuner att analysera sin verk-

samhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten. Där finns möjlighet 

att jämföra information om kvalitet, resultat och kostnader inom vissa verksamhetsområden.  
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Mölndals äldreboenden 2018 

 
 

Mölndals äldreboenden 2019 

 
 
 

Har lätt att träffa sjuksköterska vid behov 
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Har lätt att träffa läkare vid behov 

 
 

Källa: Resultatöversikt Brukarundersökningar, Äldre om SÄBO 

 

 

8.8 Svenska Palliativregistret 

Patientansvariga sjuksköterskor vid samtliga enheter i förvaltningen registrerar efter riktlinje i 

palliativregistret för god vård vid livets slut. I bilaga 1 ses resultat från förvaltningens olika en-

heter vad gäller följande parametrar: 

 dokumenterat brytpunktsamtal 

 ordinerad injektion stark opioid mot smärtgenombrott 

 ordinerad injektion ångestdämpande vid behov 

 smärtskattats sista levnadsveckan 

 dokumenterad munhälsobedömning sista levnadsveckan 

 utan trycksår (grad 2-4) 

 mänsklig närvaro i dödsögonblicket 

 
Analys: Spindeldiagrammen visar att enheten för avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) hade det 

bästa helhetsresultatet vad gäller omvårdnad av den palliativa patienten. Resultat från 

äldreboendet Brogården är blankt, här har legitimerad personal brustit i att dokumentera i 

registret. Följsamheten till avtal och riktlinje att förvaltningen som vårdgivare ska registrera alla 

dödsfall som sker i hemmet har försämrats.  
 

8.9 Folktandvården: inkomna avvikelser 

Vård- och omsorgsförvaltningen har under 2019 sammanlagt 144 avvikelser (bilaga 2). Avvi-

kelse under Nej tack handlar om att det trots upprepade försök att utföra en munhälsobedömning 

inte alltid lyckas. Folktandvården försöker minst två gånger. Efter två försök som misslyckats 

registrerar folktandvården avvikelse ”Nej tack”. Här fanns 121 avvikelser.  När det handlar om 

avvikelsen Felregistrerad så är det när en person som önskar munhälsobedömning inte finns på 
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den angivna boendeenheten/området, folktandvården registrerar då avvikelse Felregistrerad. Här 

hade vi 23 avvikelser. 

 

Inom funktionsstöd och ordinärt boende är avvikelserna många, hela 45 respektive 61stycken, 

vilket är en ökning för båda verksamheterna från föregående år då siffrorna var 40 respektive 54 

stycken. Inom särskilt boende finns en avvikelse vilket är en minskning från 8 stycken år 2018.  

 
Munhälsa 

Under 2019 har 192 omvårdnadspersonal fått utbildning i munhälsa. Det är en viss minskning jämfört med 

2018 då 225 omvårdnadspersonal utbildades.  

 

Analys: Det fortsatt stora antalet registrerade avvikelser visar att förbättringsarbete kring felaktigt registre-

rade enligt Ja tack inte varit tillfredsställande.  

 

8.10 Inrapporterade avvikelser i verksamhetssystemet Treserva under 2019 
 

Sammanställning helår 

Statistik och analys av avvikelser redovisas utifrån utvalda kategorier inom följande verksam-

hetsområden: 

 Hemsjukvård 

 Äldreboende intern drift 

 Äldreboende extern drift 

 Hemtjänst intern drift 

 Hemtjänst extern drift 

 Boende/boendestöd (ca 30 verksamheter) 

 Korttidsverksamhet och daglig verksamhet (ca 20 verksamheter) 

 Personlig assistans, ledsagar- och avlösarservice (ca 2 verksamheter) 

 

Avvikelser Fall 

Fall och fallolyckor hos patienter registreras enligt gällande riktlinje. Flera personer faller uppre-

pade gånger och registreras varje gång. Totalt har det inkommit 3 309 fallavvikelser under 2019. 

 

Särskilt boende äldreomsorg 

  *Under 2018 var Fässbergs äldreboende i extern regi  

 

Enhet 2018 2019  2018 2019 

Bifrost ÄBO 133 146 Lackarebäck hus A 62 129 

Brattås ÄBO 138 124 Lackarebäck hus B 68 100 

Brogårdens ÄBO 165 164 Lackarebäck hus C 212 213 

Eklanda ÄBO Lund 1+3 Skog 

1 

222 282 Lackarebäck korttid 8 27 

Eklanda ÄBO Lund 2 Skog 2 68 74 Sörgårdens ÄBO 111 161 

   Fässberg* ÄBO - 226 

Berzelius ÄBO 190 134 Summa 1377 1780 



28  

 

Ordinärt boende/särskilt boende funktionshinder  

 

Enhet 2018 2019  2018 2019 

Krokslätt/ Bifrost 107 79 Aida Vårdservice 55 61 

Centrum 197 116 Casa berget 90 55 

Stensjön 86 39 Kooperativet OLGA 60 105 

Åby/Balltorp 98 90 Brämhults  7 11 

Kållered 91 45 Boende/ 

boendestöd  

Funktionshinder 

94 103 

Gottskärs  63 57 Korttidsverksamhet 

och daglig verksam-

het LSS 

30 27 

Lindome 107 122 Personlig assistans, 

ledsagarservice LSS 

4 2 

Natt/trygghetslarm 327 562 Summa 1420 1748 

Alma 4 40 

 

Analys: Fallavvikelser 

Riktlinje för riskbedömning fallrisk finns i ledningssystemet för kvalitet. Verksamheterna i 

Mölndals stad behöver följa upp och utvärdera alla fallavvikelser på ett tydligare och mer syste-

matiskt sätt. Vid varje rapporterad fallavvikelse ska utredning visa om riskbedömning fall är ge-

nomförd och vid registrerad risk ska det finnas adekvata åtgärder i vårdprocess i patientjournal. 

Det inträffar att patienter som fallit saknar aktuell riskbedömning för fallrisk. Dessa brister med-

för att patienter saknar systematiskt förebyggande åtgärder för fall vilket är en stor patientsäker-

hetsrisk. 

 

Avvikelser läkemedel 

Antal avvikelser läkemedel som registrerats i Treserva under 2019 är 1 620 st.  

 

Särskilt boende äldreomsorg 

 

Enhet 2018 2019  2018 2019 

Bifrost ÄBO 62 91 Lackarebäck hus A 37 29 

Brattås ÄBO 84 67 Lackarebäck hus B 53 74 

Brogårdens ÄBO 56 41 Lackarebäck hus C 61 137 

Eklanda ÄBO Lund 1+3 Skog 1 58 69 Lackarebäck korttid 7 16 

Eklanda ÄBO Lund2 Skog 2 34 30 Sörgårdens ÄBO 16 73 

Berzelius ÄBO 19 29 Fässberg ÄBO - 237 

HSV legitimerad personal X 122 Summa 487 1015 

 

 

 

 



29  

Ordinärt boende/särskilt boende funktionshinder 

 

 

Analys: läkemedelsavvikelser 

Gruppen funktionsstöd/boendestöd har även under 2019 ett stort antal rapporterade läkemedels-

avvikelser. Det är tydligt att man inom denna verksamhet har förståelse för vikten av att rappor-

tera avvikelser, se områdeschefer inom funktionsstöds analyser över verksamheternas systema-

tiska arbetssätt att minska de faktiska avvikelserna och öka patientsäkerheten. Den vanligaste an-

ledningen till läkemedelsavvikelse beror på att omsorgspersonal glömt överlämna en dos.  

 

2019 har vi även siffror på avvikelser läkemedel där legitimerad personal är ansvarig för avvikel-

sen. Fortsatt mörkertal gäller naturligtvis även för avvikelser läkemedel. 

 
Medicinteknisk avvikelse 

Begreppet medicintekniska produkter innefattar produkter som används inom alla delar av hälso- 

och sjukvården, men också produkter som man inte omedelbart associerar till ord som medicin-

teknik. Exempel på medicintekniska produkter är förskrivna hjälpmedel. 

 
 Äldreboende intern drift, 14 avvikelser  

 Äldreboende extern drift, 0 avvikelser  

 Hemtjänst intern drift, 1 avvikelse  

 Hemtjänst extern drift, 0 avvikelser  

 Boende/boendestöd funktionshinder, 11 avvikelser  

 Korttidsverksamhet och daglig verksamhet, 5 avvikelser  

 

8.11 Kvalitetsregister Senior alert 

Registrering i det nationella kvalitetsregistret Senior alert har under 2019 inte utförts och registre-

rats enligt patientsäkerhetsplan 2019. Endast 172 patienter totalt är registrerade, (bilaga 4).  

 

Enhet 2018 2019  2018 2019 

Krokslätt/Bifrost 14 8 Aida Vårdservice 14 17 

Centrum 24 30 Casa berget 2 2 

Stensjön 7 12 Personlig assistans, led-

sagar- och avlösningser-

vice LSS 

6 8 

Åby/Balltorp 9 35 Kooperativet OLGA 3 0 

Kållered 26 44 Brämhults  0 1 

Gottskärs  8 5 Boende/boendestöd 

funktionsstöd 

321 404 

Lindome 5 3 HSV legitimerad perso-

nal 

- 18 

Korttidsverksamhet och daglig verksam-

het LSS 

31 18 Summa 470 605 
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Vid dokumentationsgranskningar visar det sig att riskbedömningar enligt Senior alert har genom-

förts för ett stort antal patienter. Legitimerad personal brister dock i att dels registrera gjorda 

riskbedömningarna i kvalitetsregistret Senior alert, men det brister också på många ställen i pati-

entjournal där det saknas aktuella vårdprocesser/vårdplaner som skulle varit dokumenterade där 

identifierad risk för vårdskada gjorts.  

 

8.12 Dokumentation patientjournal 

Vid verksamhetsuppföljning av hemsjukvård framkom att det saknades vårdprocesser/vårdplaner 

i patientjournaler utifrån gjorda riskbedömningar. Det saknas även vårdprocesser kopplade till 

diagnos. Det finns inte alltid aktuella uppföljningar dokumenterade och det saknas resultat.   
 
Digital signering av delegerade uppgifter skulle införas i samband med införander av 

verksamhetssystemet Treserva. Införandet blev framflyttat ett stort antal gånger under året på 

grund av ett flertal olika orsaker. Bland annat tekniska problem som täckning (puckar som skulle 

monteras för god anslutning). Andra tekniska problem var att appen på telefonerna inte var 

kompatibla med säkerhetsdosa. Handhavande av telefoner, legitimerad personal som skulle 

dokumentera in alla aktuella delegeringar i systemet. När man till slut ansåg sig ha klarat av alla 

problem som identifierats så startade verksamheterna den 1 november med digital signering. 

Tyvärr så har denna inte helt kunnat genomföras i alla verksamheter. Det finns fortfarande 

verksamheter som behöver ha papperslistor hos patienter för att säkerställa signering när den 

digitala signeringen fallerar. 

 

8.13 Analys, Medicinskt ansvarig sjuksköterska  

Året har till stor del överskuggats av bekymmer med verksamhetssystemet Treserva och det som 

de problemen bidragit till i förlängningen. Verksamheterna har efter bästa förmåga kontinuerligt 

hanterat problemen vartefter de dykt upp. Förhoppningsvis kommer bekymren minska med tiden 

och plana ut för att till slut inte orsaka så stora patientsäkerhetsrisker som varit fallet under 2019. 

 

Den första nationella handlingsplanen för patientsäkerhet från Socialstyrelsen kommer gälla 

2020-2024 och kommer underlätta förbättringsarbetet där vi ser våra största brister under 2019: 

riskförebyggande arbete vad gäller vårdskador orsakade av fall, malnutrition, trycksår, blåsdys-

funktion och dålig munhälsa. Det kommer även bli tydligt att legitimerad personal i möjligaste 

mån ska genomföra riskbedömningar, ta fram adekvata åtgärder samt följa upp dessa i samverkan 

med patienten. Patientens delaktighet i vården kring sig själv behöver säkerställas och dokument-

eras. 

 

I ett annat förbättringsarbete ser MAS i sin roll ett behov av att "bryta ner" ett flertal av de nat-

ionella riktlinjerna till tydliga riktlinjer i förvaltningen. Det handlar främst om Socialstyrelsens 

framtagna nationella riktlinjer gällande stroke, diabetes, demens, depression och ångest samt pal-

liativ vård. Under 2020 kommer detta arbete att ses över och påbörjas för att tydliggöra förvalt-

ningens ansvar i det systematiska patientsäkerhetsabetet kring dessa diagnoser. 

 

Riktlinje för teamarbete saknas i kommunen vilket tyvärr orsakat en del bekymmer i verksamhet-

erna då ingen riktig samsyn råder. Detta är ett viktigt fokusområde att säkerställa 2020.  
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9. Mål och strategier för 2020 

   Hygien 

 Självskattning Hygien ska genomföras på varje enhet fyra gånger 

under året 

 Flertalet verksamheter ska delta i SKL:s punktprevalensmätning 

gällande basala kläd- och hygienrutiner under våren 2020 

 Deltagande i Svenska HALT-mätning hösten 2020 

 

   Patientens delaktighet 

 Fokus på patientens delaktighet i vården kring sig själv.  

   Nationell handlingsplan för patientsäkerhet  

 Öka patientens delaktighet i vården kring sig själv.  

 Fokusera på verksamheters ansvar för att säkerställa patientsäkerheten 

genom det förebyggande arbetet med riskbedömningar. Varje patient 

ska ha aktuella riskbedömningar med tillhörande adekvata åtgär-

der dokumenterade i vårdprocesser i patientjournal. 

   Munhälsa 

 Öka antalet tandvårdsintyg.  

 Öka antalet ja-tackare till årlig munhälsobedömning hos 

patienter med tandvårdsintyg.  

 Minska antalet avvikelser. 

 

   Demensteam 

 Arbetet med att utforma demensteam ska fortsätta.  

 Utbildning av personal i BPSD samt påbörja registreringar i 

BPSD. 

 

Dokumentation 

 

Palliativregistret 

 Påbörja utbildning i den webbaserade utbildningen allmän pallia-

tiv vård för legitimerad personal samt omvårdnadspersonal och 

enhetschefer vilka arbetar med palliativ omvårdnad.  

 Smärtskattning enligt validerade bedömningsinstrument används. 

 Initiera efterlevandesamtal med närstående. 

 Förbättrad följsamhet till munhälsobedömningar. 
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Bilaga 1, Svenska palliativregistret 
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Berzelius  

äldreboende 

Ordinärt  

boende 



34  

 

  

Brattås 

äldreboende 
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Eklanda 

äldreboende 

Lackarebäcks 

äldreboende 
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Bifrost 

äldreboende 
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Sörgårdens 

äldreboende 

Brogårdens 

äldreboende 
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Fässbergs 

äldreboende 
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ASIH 
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Bilaga 2, Resultat tandvårdsenheten, Västra 

Götalandsregionen 
 

Uppföljningen avser hur mycket utbildning som gjorts under 2019. 

Med utbildning avses den kostnadsfria utbildning som Folktandvården erbjuder kommunpersonal. 

 

 

 

LSS/Enskilt boende Äldreboende etc. 

Antal tim-
mar 

Antal delta-
gare 

Antal tim-
mar 

Antal delta-
gare 

Mölndal Mölndal Funkt-
ionshinder 

Alebäck (gb) 2 8 
    

Eklanda Vall (Serviceboende) 3 11 
    

Frimärksgatan (gb) 2 6 
    

Lejonslättsgatan 22 (gb) 2 7 
    

Piltegatan 4 12 
    

Släpharvsgatan 3 2 12 
    

Mölndal Funktionshinder 15 56 
    

Mölndal ordi-
närt boende 

Alma vård och omsorg Hem-
tjänst 

2 6 
    

HTJ Casa Berget 1 17 
    

Utb. utan enhet 
    

2 15 

Mölndal ordinärt boende 3 23 2 15 

Mölndal Äldre-
boende 

Berzelius mellan 1 
    

2 7 

Bifrost äldreboende 
    

2 11 

Lackarebäck Hus A2 
    

2 38 

Lackarebäck Hus B2 öst 
    

1 11 

Lackarebäck Hus B3 väst 
    

1 10 

Sörgården 
    

4 21 

Mölndal Äldreboende 
    

12 98 

Mölndal 18 79 14 113 

 

Utbildning i allmän munhälsa under de tre senaste åren 

Uppföljningen avser hur mycket utbildning som gjorts under 2017-2019. 

 

LSS/Enskilt boende Äldreboende etc. 

Antal tim-
mar 

Antal delta-
gare 

Antal tim-
mar 

Antal delta-
gare 

Mölndal Mölndal Funktionshin-
der 

Alebäck (gb) 2 8 
    

Baazgatan (Serviceboende) 1 6 
    

Eklanda Skog (gb) 1 7 
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Eklanda Vall (Serviceboende) 3 11 
    

Ekspinnaregatan (gb) 1 4 
    

  

Frimärksgatan (gb) 
 

 

 
6 

    

 

 

Gunnebogatan 66E (gb) 1 10 
    

Havrekornsg. 8 A, B (Servicebo-
ende) 

1 10 
    

Havrekornsg. 15 (Servicebo-
ende) 

3 18 
    

Hedbäcksvägen 4 3 15 
    

Konditorivägen 90 2 8 
    

Lejonslättsgatan 22 (gb) 3 14 
    

Lejonslättsgatan 32 2 7 
    

Lejonslättsgatan 36 2 7 
    

Piltegatan 4 12 
    

Ringspinnaregatan (gb) 2 8 
    

Släpharvsgatan 3 2 12 
    

Sågdalsgatan (gb) 1 6 
    

Teckengruppen 2 13 
    

Mölndal Funktionshinder 38 182 
    

Mölndal ordinärt bo-
ende 

Aida Vårdservice AB 4 19 
    

Alma vård och omsorg Hem-
tjänst 

2 6 
    

Centrum 6 44 
    

Eget boende 2 14 
    

HTJ Casa Berget 4 28 
    

Lindome 6 40 
    

Stensjön 3 10 
    

Utb. utan enhet 
    

2 15 

Mölndal ordinärt boende 27 161 2 15 

Mölndal Äldreboende Berzelius mellan 1 
    

8 32 

Bifrost äldreboende 
    

6 27 

Brattåsgården 
    

4 26 

Brogården 
    

6 80 

Fässbergshemmet 
    

2 16 

Lackarebäck Hus A2 
    

2 38 

Lackarebäck Hus B2 öst 
    

1 11 

Lackarebäck Hus B3 väst 
    

1 10 

Sörgården 
    

6 31 
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Mölndal Äldreboende 
    

36 271 

Mölndal 65 343 38 286 

 

 

Antal personer med intyg om N-tandvård samt antal som tackat ja 

till munhälsobedömning 
Alla personer som har tackat ja till att få en munhälsobedömning ska få en sådan varje år. I Västra Götal-

and har Folktandvården uppdraget att utföra munhälsobedömningen.                                                                                          

LSS/Enskilt boende 

  
Ja tack MHB 
LSS 

Antal intyg 
LSS 

Mölndal Funktionshin-
der 

Alebäck (gb) 
  

1 

Annebergsvägen (gb) 
  

5 

Astagården - Stallbacken omsorg 
AB 

1 2 

Baazgatan (Serviceboende) 
  

4 

Brattås boende/Stadsmissionen 
  

1 

Brännåsvägen (gb) 2 8 

Drottninghögsvägen (gb) 
  

2 

Eget boende 2 52 

Eklanda Skog (gb) 
  

6 

Eklanda Vall (Serviceboende) 1 7 

Ekspinnaregatan (gb) 
  

2 

Frimärksgatan (gb) 1 3 

Frölundag. 39 plan 1 boendestöd 2 4 

Fågelsten gruppboende 
  

3 

Gunnebogatan 66E (gb) 
  

2 

Gårdavägen (Serviceboende) 
  

3 

Havrekornsg 8 A, B (Servicebo-
ende) 

3 7 

Havrekornsg. 15 (Serviceboende) 1 6 

Hedbäcksvägen 4 2 5 

Kallblodsgatan (Serviceboende) 1 12 

Konditorivägen 90 
  

5 

Lejonslättsgatan 28 (Servicebo-
ende) 

2 10 

Lejonslättsgatan 22 (gb) 
  

8 

Lejonslättsgatan 22 vån 3 
  

2 

Lejonslättsgatan 30 
  

1 

Lejonslättsgatan 32 
  

4 

Lejonslättsgatan 36 
  

4 

LSS Kvarnbyterassen 1 4 
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LSS ordinärt boende 2 2 

LSS Sagas/Betania 
  

2 

LSS Villekulla/Betania 
  

2 

Måldomargatan (Serviceboende) 1 15 

Personlig assistens 12 154 

Piltegatan 2 9 

Rantorp (Serviceboende) 
  

5 

Ringspinnaregatan (gb) 
  

3 

Släpharvsgatan 3 
  

4 

Sågdalsgatan (gb) 
  

2 

Tegelformsgatan (gb) 1 3 

Uddängens boende (Stadsmiss-
sonen) 

2 3 

Varmblodsgatan (servicebostad) 
  

2 

Ängslyckans Permanentboende 1 3 

Mölndal Funktionshinder 40 382 

Mölndal ordinärt bo-
ende 

Aida Vårdservice AB 2 2 

Alma vård och omsorg Hemtjänst 1 1 

Bifrost/Krokslätt 12 27 

Centrum 13 24 

Eget boende 8 56 

Gottskärs hemtjänst 1 1 

HTJ Casa Berget 3 4 

Kållered 14 28 

Lindome 17 28 

Rävekärr 2 2 

Stensjön 7 12 

Åby 7 11 

Åby/Balltorp/Uddängen 8 11 

Mölndal ordinärt boende 95 207 

Mölndal Äldreboende Eget boende 
  

49 

Mölndal Äldreboende 
  

49 

Mölndal 135 638 

 

Äldreboende 

    
Ja tack MHB 
Äldreboende 

Antal N-intyg 
Äldreboende 

Mölndal Funkt-
ionshinder 

Platser i annat landsting 3 6 

Utb. utan enhet 
  

1 

Mölndal Funktionshinder 3 7 
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Mölndal Äldrebo-
ende 

Berzelius mellan 1 8 9 

Berzelius mellan 2 5 6 

Berzelius mellan 3 4 7 

Berzelius norra 2 7 7 

Berzelius norra 3 7 8 

Berzelius östra 1 9 9 

Berzelius östra 2 8 9 

Berzelius östra 3 8 8 

Bifrost äldreboende 18 31 

Brattåsgården 30 34 

Brogården 27 42 

Eklanda äldreboende 41 59 

Fässbergshemmet 29 53 

Lackarebäck Hus A1 13 21 

Lackarebäck Hus A2 3 3 

Lackarebäck Hus A3 2 2 

Lackarebäck Hus B1 väst 13 20 

Lackarebäck Hus B3 väst 1 1 

Lackarebäck Hus B3 öst 2 2 

Lackarebäck Hus C1 nord 1 1 

Lackarebäck Hus C1 syd 9 19 

Lackarebäck Hus C3 nord 3 4 

Lackarebäck Hus C3 syd 3 3 

Platser i annat landsting 4 4 

Sörgården 22 32 

Mölndal Äldreboende 277 394 

Mölndal 280 401 

 

 

 

Antal avvikelser gällande munhälsobedömning. 
Alla personer som har tackat ja till att få en munhälsobedömning ska få en sådan varje år. I Västra Götal-

and har Folktandvården uppdraget att utföra munhälsobedömningen.                                                                                         

I materialet visas det antal avvikelser som Folktandvården registrerat när det gäller de som inte fått en 

munhälsobedömning gjord eftersom de inte vill eller för att de inte hittar personen. Sammanställningen är 

gjord med fördelning LSS/Enskilt boende och Äldreboende som redovisas i separata kolumner. 

Avvikelsen nej tack: Trots upprepade försök att utföra en munhälsobedömning lyckas det inte alltid. 

Folktandvården försöker minst två gånger. Efter två försök som misslyckats registrerar Folktandvården 

avvikelsen Nej tack. 

Avvikelsen felregistrerad: När en person som vill ha en munhälsobedömning inte finns på den angivna 

boendeenheten/området registrerar Folktandvården avvikelsen Felregistrerad. 
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Antal avvikelser LSS/Enskilt boende Äldreboende etc. 

Nej 
tack 

Fel 
registrerad 

Summa Nej 
tack 

Fel 
registrerad 

Summa 

Mölndal Mölndal 
Funktions 
hinder 

Annebergsvägen (gb) 1 
  

1 
      

Astagården - Stallbacken omsorg 
AB 

2 
  

2 
      

Brännåsvägen (gb) 2 
  

2 
      

Eklanda Vall (Serviceboende) 1 
  

1 
      

Frimärksgatan (gb) 1 
  

1 
      

Frölundag. 39 plan 1 boendestöd 2 
  

2 
      

Fågelsten gruppboende 2 
  

2 
      

Hedbäcksvägen 4 1 
  

1 
      

Kallblodsgatan (Serviceboende) 1 
  

1 
      

Konditorivägen 90 2 
  

2 
      

Lejonslättsgatan 28 (Servicebo-
ende) 

3 
  

3 
      

Lejonslättsgatan 22 (gb) 2 
  

2 
      

Lejonslättsgatan 32 2 
  

2 
      

Lejonslättsgatan 36 1 
  

1 
      

LSS Kvarnbyterassen 2 
  

2 
      

LSS ordinärt boende 1 
  

1 
      

LSS Villekulla/Betania 
  

1 1 
      

Måldomargatan (Serviceboende) 1 
  

1 
      

Personlig assistens 13 1 14 
      

Piltegatan 1 
  

1 
      

Tegelformsgatan (gb) 1 
  

1 
      

Uddängens boende (Stadsmiss-
sonen) 

2 
  

2 
      

Ängslyckans Permanentboende 1 
  

1 
      

Mölndal Funktionshinder 45 2 47 
      

Mölndal 
ordinärt 
boende 

Aida Vårdservice AB 3 
  

3 
      

Bifrost/Krokslätt 4 1 5 
      

Centrum 16 2 18 
      

    
  

  
      

HTJ Casa Berget 1 1 2 
      

Kållered 7 3 10 
      

Lindome 11 1 12 
      

Rävekärr 2 
  

2 
      

Stensjön 8 
  

8 
      

Åby 6 3 9 
      

Åby/Balltorp/Uddängen 3 2 5 
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Mölndal ordinärt boende 61 13 74 
      

Mölndal 
Äldreboende 

Berzelius mellan 1 
      

1 
  

1 

Berzelius mellan 2 
      

1 
  

1 

Berzelius östra 2 
      

1 
  

1 

Bifrost äldreboende 
      

2 
  

2 

Brogården 
        

1 1 

Eget boende 1 
  

1 
      

Eklanda äldreboende 
      

3 
  

3 

Fallströmmen 
        

5 5 

Fässbergshemmet 
      

1 1 2 

Lackarebäck Hus B1 väst 
        

1 1 

Lackarebäck Hus C1 syd 
      

1 
  

1 

Sörgården 
      

4 
  

4 

Mölndal Äldreboende 1 
  

1 14 8 22 

Mölndal 107 15 122 14 8 22 
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Bilaga 3, Hygien, genomförda självskattningar 
VERKSAMHET FEBRUARI MAJ SEPTEMBER NOVEMBER 

Rehab X  X X 

Sjuksköterskor Hemsjuk-

vård   X X 

Sjuksköterskor Äldrebo-

ende X    

Berzelius äldreboende  X X X 

Bifrost äldreboende X    

Brogården äldreboende: - - - - 

Ängsbacken X    

Hultagården X    

Junibacken X    

Lunnagården X    

Natt X    

Solbacken X    

Tallbacken X    

Lackarebäcks äldreboende - - - - 

Korttid hus A X X   

Natt  X   

Eklanda äldreboende: - - - - 

Lund 1 + 2 + natt  X   

Sörgårdens äldreboende X X   

Fässbergs äldreboende     

Hus 1 + 2  X   

LSS      

Annebergsvägen X    

Baazgatan X    

Kvarnbyterassen X    

Frimärksgatan X    

Brännås X    

Gårdavägen  X   

Lejonlätt 32 och 36 X    

Lejonslätt 30 X    

Lejonslätt 22 X    

Måldomaregatan X    

Eklanda vall och skog X    

Club Brattås X    

Sågdalsgatan X    

Hemtjänst 

/Omvårdnadsteam     

Hemtjänst Åby Balltorp  X  X X 

Hemtjänst Stensjön   X  

Hemtjänst Kållered X   X 

Hemtjänst Bifrost Krokslätt X    

Trygghet natt X  X X 

Trygghet LARM   X X 
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Gottskärs hemtjänst X   X 

Olga    X 

Aida   X  

 

PUNKTPREVALENSMÄTNING AV FÖLJSAMHET TILL BASALA HYGIENRUTINER OCH 

KLÄDREGLER 

Kommunernas resultat 2010 – 2019 
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Bilaga 4, Senior alert, Resultatstatistik 

 


