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Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet  

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

 

• Förebygga vårdskador 

• Säker läkemedelshantering 

• Att patienter får rätt vårdnivå 

• God vård i livets slut 

 

Ansvar för patientsäkerhetsarbetet  

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

 

• Medicinskt ansvarig sjuksköterska ansvarar för att rutiner för läkemedelshantering är 

ändamålsenliga och fungerar väl, att patienter får den vård läkare förordat, att delegering av 

hälso- och sjukvårdsuppgifter är förenliga med god och säker vård samt att journaler förs i den 

omfattning som föreskrivs i lagstiftning. 

 

• Legitimerad personal, verksamhetschef HSL och medicinskt ansvarig sjuksköterska har ansvar 

att ta emot synpunkter eller klagomål.  

 

• Medicinskt ansvarig sjuksköterska svarar för att synpunkter och klagomål hanteras och att vi 

ändrar våra arbetssätt så att inga vårdskador uppstår. 

 

• Alla medarbetare i vår verksamhet har ansvar att hålla sig uppdaterad inom sitt yrkesområde 

och följa vetenskap och beprövad erfarenhet. 

 

• Alla medarbetare i vår verksamhet ska rapportera risker för vårdskada och händelser som har 

medfört eller kunnat medföra risk för vårdskada samt delta i utredningar av dessa. 

 

• Medicinskt ansvarig sjuksköterska är ansvarig för att informera patienten om en vårdskada 

inträffat. 

 

Rutiner för egenkontroll samt vilken egenkontroll som genomförts under 

året 

SOSFS 2011:9 5 kap. 2 §  

 

Rutiner 

• Registrering i kvalitetsregister Senior alert, Palliativa registret och BPSD-registret 

(beteendemässiga och psykiska symtom vid demens) 

• Avvikelserapportering läkemedel, fall, vårdkedjebrister, rehabilitering 

• Egenkontroll av följsamhet till basala hygienrutiner 

• Deltagande i nationell mätning av basala hygienrutiner (observationer) 

• Årlig intern kvalitetsmätning 

• Uppföljningar av skyddsåtgärder 

• Loggkontroller och journalgranskning av hälso- och sjukvårdsdokumentation 

• Nattfastamätningar i särskilt boende och korttids för äldre 
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Omfattning och frekvens 

 

• Resultat som hämtas via kvalitetsregistren Senior alert och Palliativa registret följs upp varje 

tertial, ingår i nämndens kvalitetsindikatorer. 

• Resultat från avvikelserapportering utvärderas på verksamheternas kvalitetsträffar samt på 

övergripande nivå på förvaltningens kvalitetsgrupp tertialvis. 

• Medicinskt ansvarig sjuksköterska sammanställer avvikelser inom områdens läkemedel, fall, 

medicinteknisk utrustning, rehabilitering och vårdkedjebrister halvårsvis. En övergripande 

analys sker årligen. Återkoppling till verksamheten, ledningsgrupp vård- och omsorg samt till 

vård- och omsorgsnämnden. 

• Områdeschefer utvärderar sin respektive enhets följsamhet till basala hygienrutiner och vidtar 

nödvändiga åtgärder utifrån resultat. Mätning genomförs i mars och november. 

• Områdeschefer utvärderar och vidtar nödvändiga åtgärder utifrån resultat från 

nattfastamätning, i samverkan med omvårdnadspersonal och hälso- och sjukvården.  

• Äldreomsorgen deltar för första gången i SKR:s mätning av basala hygienrutiner 

• Uppföljning av skyddsåtgärder sker var tredje månad. 

• Kvalitetsmätning genomförs i december. Analys ger underlag till fortsatt 

patientsäkerhetsarbete. Utgör del av underlag till verksamhetsplan för 2021. Under 2020 har 

inte alla verksamheter haft möjlighet att samla in data med anledning av att patientnära arbete 

har prioriterats. 

• Loggkontroller av hälso- och sjukvårdsdokumentation har genomförts enligt rutin under 

november månad. 

 

Vilka åtgärder som genomförts för ökad patientsäkerhet  

SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 1–2 

• Vännäs kommun har under 2020 deltagit i ett pilotprojekt i SKR:s regi tillsammans med några 

andra kommuner i landet. Vi testade ett analysverktyg för stärkt patientsäkerhetsarbete i 

kommuner. Den hälso- och sjukvård som kommunerna ansvarar för ökar i betydelse och 

omfattning. Syftet är att förbättra kommuners möjligheter att möta omställningen till nära 

vård. Arbetet har bidragit till att vi nu har en nulägesanalys att utgå ifrån i det fortsatta 

patientsäkerhetsarbetet. 

• Utbildning basala hygienrutiner och smittspridning till all vårdnära personal och chefer på 

särskilt boende och LSS 

• Sjuksköterskor använder beslutsstöd för att bedöma vårdnivå, om patienten kan vårdas i 

hemmet eller är i behov av sjukhusvård 

• Utbildning i säkert handhavande av personlyft  

• Förbättrad utbildning till omvårdnadspersonalen inför läkemedelsdelegering 

• Utbildning i grundläggande omvårdnad till vikarier och personal med bristande kunskaper i 

svenska språket 

• Ökade sjuksköterskeresurser till hemsjukvården 

 

Rutiner för att identifiera risker i verksamheten 

SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 § 

För att öka patientsäkerheten och förebygga vårdskador måste det finnas rutiner för att identifiera, 

rapportera samt dokumentera risker i verksamheten. Riskbedömningar sker på olika nivåer. 
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• Varje gång en yrkesutövare möter en patient vilket kräver ett medvetet förhållningssätt  

• Riskbedömningsverktyg i den kliniska verksamheten avseende trycksår, fall, undernäring 

och munhälsa 

• Riskbedömning vid användande av skyddsåtgärder för personer med demenssjukdom 

• Legitimerad personal, områdeschefer och MAS följer kontinuerligt rapportering av 

inträffade avvikelser avseende fall, läkemedel samt brister i informationsöverföring. På 

detta sätt kan mönster identifieras som indikerar brister i den egna verksamheten eller 

kring samverkan med andra vårdgivare. 

• Verksamhetschef och medicinskt ansvarig sjuksköterska gör riskanalys vid eventuella 

bemanningsförändringar eller där belastning på hälso- och sjukvården kan förväntas. 

 

Rutiner för händelseanalyser 

SFS 2010:659, 3 kap. 3§ 

Vid händelser som har medfört eller har kunnat medföra en vårdskada gör den medicinskt ansvariga 

sjuksköterskan en händelseanalys. Som stöd används Handboken Riskanalys och händelseanalys- 

Analysmetoder för att öka patientsäkerheten (SKR). I händelseanalyser involveras medarbetare och 

chefer. Det finns också ett it-stöd Nitha som kan användas för att utföra strukturerade analyser. 

 

Informationssäkerhet 

HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1§ 

Loggkontroller i kommunens verksamhetssystem och sammanhållen journalföring (NPÖ) har 

genomförts. Ingen olovlig åtkomst har uppmärksammats. Inloggning till NPÖ sker via säker 

identifiering med SITHS-kort. Personer som innehar SITHS-kort finns i digital katalogtjänst HSA. 

Kontroller görs regelbundet av anställningsförhållande samt kontroller av giltig legitimation hos 

legitimerad personal. Behörighetsförteckning för verksamhetssystemet Magna Cura finns. 

Beställningar sker via tjänsten eSumit. 

 

Informationsöverföring till Vännäs hälsocentral sker via avidentifierade dokument eller personligt 

överlämnande. Information till lokalt apotek sker via fax. 

 

Samverkan för att förebygga vårdskador 

SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 § 

Vårdens övergångar, mellan region och kommun, mellan olika kommuner och inom den egna 

verksamheten är processer där risker för vårdskada kan uppstå. Väl fungerande kommunikation vad 

gäller bland annat aktuellt hälsotillstånd, läkemedelsbehandling, fortsatt planerad vård, läkemedels- 

och hjälpmedelsbehov är betydelsefullt för att förebygga vårdskador som kan uppstå vid 

kommunikationsbrist.  

 

Samverkan med specialistvård och primärvård 

• Länsrutin för samverkan vid utskrivning (Uppdaterad under 2020)  

• Prator (IT-stöd för samverkan vid utskrivning) 

• Säker dos Västerbotten (Säker läkemedelshantering vid vårdövergångar) 

• Lokal samverkan mellan Vännäs hälsocentral och den kommunala hälso- och sjukvården 

bland annat kring läkarresurs, läkemedelsgenomgångar och palliativ vård. 
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• Samverkan med Vårdhygien Region Västerbotten, Under 2020 har samverkan 

intensifierats med anledning av covid 19-pandemin och smittskydd och primärvården har 

också deltagit i samverkansträffarna. Vårdhygien har tagit fram länsrutiner för kommunal 

vård och omsorg som vi har anpassat efter våra lokala förutsättningar. 

 

Samverkan inom de olika verksamheterna inom vård- och omsorgsförvaltningen 

• Trygg hemgång- konceptet har utvecklats under 2020. Nära samverkan mellan 

biståndshandläggare, hemtjänst och arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast bidrar 

till bättre planering av insatser och möjlighet till uppföljningar utifrån den enskildes behov 

och förutsättningar. Personer som har behov av träning erbjuds ett träningsprogram via ett 

digitalt träningsverktyg. 

• Riskbedömningar, planering och uppföljning av åtgärder sker i team (legitimerad 

personal, omvårdnadspersonal, patient/närstående och områdeschef vid behov).  

• Veckoträffar, kvalitetsträffar, kvalitetsgrupp och ledningsgrupp 

• Gemensamma verksamhetsträffar för legitimerad personal 

• Rutin för ”Kontakt med legitimerad personal” för att säkerställa att omvårdspersonalen 

känner till när och hur sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut ska kontaktas. 

 

Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet/klagomål och 

synpunkter 

SFS 2010:659, 6 kap. 4 §, SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 § 

Legitimerad personal och övrig vårdpersonal är skyldig att rapportera inträffade avvikelser enligt 

rutinen för avvikelsehantering (fall, läkemedel, rehabilitering och brister i informationsöverföring).  

 

• Den person som uppmärksammar eller är inblandad i avvikelsen gör en registrering i 

avvikelsesystem i Magna Cura. Berörd legitimerad personal och områdeschef underrättas 

direkt.  

• Avvikelsen analyseras med fokus på om det behövs förebyggande åtgärder för att det inte ska 

hända igen. Vid ingen eller begränsad effekt på patienten vidtas eventuella åtgärder direkt av 

ansvarig legitimerad personal.  

• Avvikelsen avslutas när den är hanterad och återrapporterad till inblandad personal. 

• Återkoppling, eventuellt förändrade arbetsrutiner kommuniceras till hela personalgrupper på 

verksamhetsträffar. 

• Legitimerad personal, områdeschefer och MAS ska följa avvikelserapporteringen veckovis. 

 

Vid risk för eller inträffad allvarlig vårdskada ska detta omedelbart rapporteras till MAS som har 

ansvar för att utreda händelsen och eventuellt anmäla enligt Lex Maria. Under 2020 har sex 

utredningar gjorts varav en anmälan gällande risk för vårdskada då patienters narkotikaklassade 

smärtlindrande läkemedel hade bytts ut mot annat läkemedel avsett för magbesvär. Ärendet avslutades 

med att IVO var nöjda med den utredning som gjorts samt de åtgärder som vidtagits. 

 

Klagomål från patienter, närstående och personal kan lämnas muntligen via telefon, skriftligen via 

mejl eller via avsedd blankett som finns på kommunens hemsida. Under 2020 inkom ett klagomål som 

handlade om sjuksköterskas bedömning av vårdnivå.  
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Sammanställning och analys 

SOSFS 2011:9, 5 kap. 6 § 

• Klagomål och synpunkter utreds och rapporteras till förvaltningens ledningsgrupp. 

• Varje verksamhet följer utvecklingen av avvikelser genom regelbundna kontroller i 

verksamhetssystemet.  

• Vid upprepade fallincidenter genomförs en fördjupad individuell fallriskanalys för berörd 

patient. 

• Avvikelser och resultat/statistik från kvalitetsregister sammanställs i normalfallet var 

fjärde månad inför förvaltningens kvalitetsråd. Under 2020 har sammanställningar gjorts 

inför tertialrapporterna. Inga formella kvalitetsråd har genomförts under 2020. 

• MAS sammanställer halvårs- och helårsrapport angående fallavvikelser, rehabilitering, 

brister i informationsöverföring samt läkemedelsavvikelser. Sammanställning rapporteras 

till områdeschefer, gruppledare och hälso- och sjukvårdspersonalen.  

 

Samverkan med patienter och närstående 

SFS 2010:659 3 kap. 4 § 

• Verksamheterna har avsedda lådor där närstående kan lämna synpunkter 

• Patienter och närstående kan lämna klagomål och synpunkter via kommunens hemsida 

• Varje patient har utsedd sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut som patient och 

närstående kan vända sig till 

• Varje person har utsedd kontaktpersonal på boendet eller i hemtjänsten 

• Närstående informeras om inträffade avvikelser och involveras vid utredningar av 

missförhållanden och allvarliga avvikelser 

 

Resultat 

SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3 

Riskförebyggande arbete 

Alla patienter inom särskilt boende äldre riskbedöms minst två gånger/år enligt Senior alert inom 

områdena fall, trycksår, undernäring och munhälsa. Hos 92 % av de äldre uppmärksammades en risk 

inom något/några av områdena och i samtliga fall finns en åtgärdsplan. 

 

Palliativ vård 

Alla verksamheter deltar i svenska palliativa registret. 34 avlidna personer registrerades under 2020. 

Här redovisas resultatet av några av registrets kvalitetsindikatorer. 

 
 Målnivåer 2019 2020 

Munhälsobedömning under 

sista levnadsveckan 

 

Minst 90 % 80 % 71 % 

Mänsklig närvaro i 

dödsögonblicket 

 

100 % 90 % 92 % 

Utan förekomst av trycksår 

sista levnadsveckan 

Minst 90 % 90 %  94 % 



 

  2021-04-06 
 
 

Avvikelser Läkemedel 

 

  2019 

 

2020 

Borgmästargården 28 39 

Hjorten 75 21 

Vännäsby ÄC 46 37 

Slussen 32 29 

LSS 27 26 

   

Hemsjukvård 143 166 

   

Totalt 351 318 

 

Avvikelser inom läkemedelshantering handlar till största delen om utebliven dos eller del av dos. 

Dock är varje incident allvarlig då patienterna alltid ska få rätt läkemedel i rätt tid.  

 

Sammanställningen visar på en minskning av det totala antalet men delmålet att halvera antalet har 

inte uppnåtts under 2020. LSS visar fortsatt bra resultat. Borgmästargården har en ökning som 

uppmärksammats under året och ett förbättringsarbete pågår som ska följas upp av MAS i juni 2021. 

Hjorten visar en klar minskning vilket sannolikt beror på förbättringsarbetet som inleddes 2019 efter 

en Lex Sara. 

  

Under 2020 har det genomförts läkemedelsöversyn för 82 % av patienterna i hemsjukvården vilket är 

en klar förbättring jämfört med 59 % för 2019.  I LSS- omsorgen görs årliga hembesök av läkare där 

läkemedelsöversyn ingår. 

 

Inrapporterade fallolyckor 

 

 2019 

 

2020 

Borgmästargården 63 84 

Hjorten 38 19 

Vännäsby ÄC 130 119 

Slussen 38 40 

LSS 46 39 

   

Hemsjukvård 158 136 

   

Totalt 473 437 

 

Antalet fall är svårt att jämföra med tidigare år eftersom patienter flyttar in och andra avlider. För 

samtliga personer inom särskilt boende äldre görs en riskbedömning angående fallrisk, bakomliggande 

orsaker identifieras och åtgärder planeras och följs upp minst var tredje månad. Inom hemsjukvården 
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erbjuds en förenklad bedömning samt fallförebyggande information lämnas ut. Vid upprepade fall hos 

samma person görs en fördjupad analys.  

Även om det inte helt går att jämföra med tidigare år är det positivt att vi inte ser en generell ökning av 

fallolyckor med tanke på att det under pandemiåret 2020 funnits risk att äldre personer varit mindre 

fysiskt aktiva. 21 av fallolyckorna har bedömts som allvarliga med fraktur (11) eller mjukdelsskada 

(10) som föranlett sjukhusbesök/vård.   

 

Vårdrelaterade infektioner 

Inga vårdrelaterade infektioner förvärvade inom den kommunens hälso- och sjukvård har rapporterats 

under 2020.  

 

Covid 19 

Under 2020 förekom covid 19 på ett äldreboende (4 personer), i en gruppbostad LSS (2 personer) samt 

i hemsjukvården (1 person). Glädjande nog inga större utbrott utan smittan kunde begränsas inom 

respektive enhet.  

 

Vårdkedjebrister- brister i informationsöverföring 

Under 2020 har inga händelser resulterat i särskild utredning av MAS, Vid förekommande oklarheter 

eller brister i samband med utskrivning från sjukhus eller interna flyttar har berörd personal kunnat 

reda ut och åtgärda det som uppmärksammats. Det mest vanligt förekommande är att sjuksköterska 

behöver kontrollera läkemedelsordinationer.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


