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1. Bakgrund 
Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) ger vårdgivaren ett tydligare ansvar att bedriva ett 
systematiskt patientsäkerhetsarbete och att arbeta förbyggande för att förhindra 
vårdskador. Med vårdskada avses lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt 
dödsfall. 
 
Vårdgivaren ska årligen sammanställa en patientsäkerhetsberättelse, en beskrivning av hur 
patientsäkerhetsarbetet bedrivits under föregående år. 
 
I patientsäkerhetsberättelsen ska följande framgå: 

 Hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår? 

 Vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten? 

 Vilka resultat som uppnåtts? 
 

 

2. Ansvar för patientsäkerhetsarbetet 
2.1 Socialnämnden ansvar 

Inom kommunen är det den nämnd som svarar för äldreomsorg, omsorg om personer med 
funktionshinder inklusive hälso- och sjukvård som är vårdgivare. I Strömstads kommun är 
det socialnämnden. 
 

2.2 Verksamhetschef enligt HSL:s ansvar 
I Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30)  och Hälso- och sjukvårdsförordningen (SFS 2017: 
80) finns det reglerat vad som är verksamhetschefens uppdrag. Inom all hälso- och sjukvård 
ska det finnas en verksamhetschef som ansvarar för verksamheten och som har ett samlat 
ledningsansvar. I Strömstad kommun är det socialchefen som är verksamhetschef. 
Verksamhetschefen representerar vårdgivaren. Verksamhetschefens ansvar fråntar inte 
andra befattningshavare deras yrkesansvar. 
 
Verksamhetschefen ska enligt Hälso- och sjukvårdslagen svara för att verksamheten 
tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalitet av vården samt främjar kostnadseffektivitet. 
 
I ansvaret ligger också att: 

 tillgodose behov av lämplig sjukvårdskompetens inom verksamhetsområdet 

 tillse att samverkan och samordning med andra enheter fungerar på ett för 
patienten/de boende tillfredställande vis 

 det finns de direktiv och instruktioner som verksamheten kräver 

 personalen kompetens upprätthålls genom fortbildningsinsatser 
 

2.3 Medicinskt ansvarig sjuksköterskas (MAS) ansvar 
En medicinskt ansvarig sjuksköterskas uppdrag finns beskrivet i Hälso- och sjukvårdslagen 
(2017:30), Hälso- och sjukvårdsförordningen (SFS 2017: 80)  och i Patientsäkerhets-
förordningen (2010:1369). 
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I kommunernas hälso- och sjukvård ska det finnas en sjuksköterska som har det medicinska 
ansvaret. 
 
Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan har tillsammans med verksamhetschefen att 
upprätthåll och utveckla verksamhetens kvalitet och säkerhet inom ramen för det 
ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet som finns för den kommunala hälso- och 
sjukvården. 
 
I den medicinskt ansvariga sjuksköterskans ansvar ingår bl.a. att tillse att 
författningsbestämmelser och andra regler är kända och efterlevs, att det finns behövliga 
direktiv och instruktioner för verksamheten samt att personalen inom kommunens hälso- 
och sjukvård har den kompetens som behövs med hänsyn till de krav som ställs på 
verksamheten. 
 

2.4 Enhetschefens ansvar 
Enhetschefen ansvarar för att de rutiner och riktlinjer som verksamhetschef och medicinskt 
ansvarig sjuksköterska fastställt är väl kända i verksamheten samt att ny personal får den 
introduktion som krävs för att utföra sina hälso- och sjukvårdsuppgifter. 
 

2.5 Hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar 
Hälso- och sjukvårdspersonalen ansvarar för att hälso- och sjukvårdsarbetet följer vetenskap 
och beprövad erfarenhet samt att inom ramen för verksamhetens ledningssystem medverka 
i det systematiska kvalitetsarbetet. 
 

2.6 Omvårdnadspersonalen ansvar 
Omvårdnadspersonalens ansvar är att följa gällande lagar, föreskrifter, riktlinjer och rutiner 
när de utför hälso- och sjukvårdsuppgifter på delegation. 
 

3. Verksamhetens omfattning 
Hälso-, sjukvård och rehabiliteringsenheten, HSR, ansvarar för hälso- och sjukvård samt 
rehabilitering upp till sjuksköterske-, arbetsterapeut- och fysioterapeutnivå som utförs på 
särskilt boende (SÄBO), gruppboenden LSS, korttidsboende, hemsjukvård i ordinärt boende 
och dagverksamhet. I ansvaret ingår även hjälpmedel till dessa grupper. 
 
Socialförvaltningen har 134 lägenheter i särskilt boende (SÄBO), 23 lägenheter i 
gruppboende LSS samt 14 korttidsplatser äldreomsorg. Det finns även dagverksamhet för 
personer med demenssjukdom samt daglig verksamhet för funktionshinder.  
 
Den 2017-12-31 hade 265 personer ett vårdåtagande av sjuksköterskor, arbetsterapeut och 
fysioterapeut. Totalt under 2017 har 430 personer fått stöd från kommunal hälso- och 
sjukvård. 
 
Hemsjukvård i ordinärt boende ges till de personer som inte själva eller med hjälp av andra 
kan ta sig till en primärvårdsmottagning enligt s.k. tröskelprincipen.  
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Hemsjukvårdens sjuksköterskor deltar även i samverkande sjukvård. En samverkansform 
mellan 1177, ambulans, hemsjukvård, hemtjänst, MÄVA, primärvården samt jourcentral. 
 

4. Kvalitetsledningssystem 
I Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2011:9 framgår att nämnden ska inrätta och tillämpa ett 
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Ledningssystemet för systematiskt 
kvalitetsarbete ska tillämpas i arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och 
säkra kvaliteten i verksamheten. Ett ledningssystem är ett system som ska fastställa 
principer för ledning av verksamheten. 
 
Socialnämnden ledningssystem ska stödja verksamheten i arbetet med att planera, leda, 
kontrollera, följa upp, utvärdera, och förbättra verksamheten. Ansvaret för att arbeta enligt 
ledningssystemet ingår i chefsansvaret men all personal ska vara delaktiga i kvalitetsfrågor 
och på enhetsnivå ska arbetsplatsträffar vara ett forum för kvalitetsfrågor. 
 

Syfte 
Kvalitetsledningssystemets syfte är att den enskildes behov av omsorg, vård och service ska 
tillgodoses på ett kvalitetssäkert sätt. 
 

Mål 
Kvalitetsledningssystemets mål är: 

 Att kommunens medborgare har en hög tilltro att arbetet bedrivs med hög 
rättssäkerhet 

 Att allt arbete utgår från den enskildes situation och behov 

 Att arbetet utförs med kompetent och stolt personal. 
 
Ett annat mål är att verksamheten är en lärande och utvecklande organisation med hög 
delaktighet samt är en kostnads- och kvalitetseffektiv verksamhet. 
 

Kvalitetsmål utifrån brukarperspektiv 

 Brukarna ska uppleva att de får tjänster av god kvalitet, är informerade, delaktiga och 
blir respektfullt bemötta 

 
Socialförvaltningen ledningssystem finns tillgängligt på kommunens intranät vilket är navet 
för kvalitetsarbetet. 
 
Den mest centrala uppgiften för ett intranät är att fungera som en bokhylla där viktiga 
dokument för arbetet, arbetsmiljö eller för anställningen t.ex. policys, riktlinjer, rutiner eller 
blanketter alltid finns tillgängliga i senaste och korrekta version. 
 
En annan uppgift som intranätet har är att vara en intern nyhetskanal till medarbetare i 
organisationen. 
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Förbättringsförslag: 
Att fortlöpande arbeta för att hålla ledningssystem uppdaterat så att de riktlinjer och 
rutiner som finns på intranätet är aktuella. 

 

5. Mål 
Kommunens övergripande mål/vision 2030 
 
Bygga, bo och miljö 

 Bostadsbyggande prioriteras 

 Vara en fossil oberoende kommun (2030) 
 
Uppleva och göra 

 Attraktivt besöksmål 

 Ha en attraktiv och stimulerande fritids- och kulturverksamhet 
 
Omsorg och hälsa 

 Nytt korttidsboende och övervakningsplatser i  f.d. sjukhusets lokaler 

 Nytt särskilt boende i tätorten  
 
Trafik och infrastruktur 

 Ett trivsammare centrum 

 Säkra cykelvägar 

 Säkra skolvägar 
 
Utbildning och barnomsorg 

 God strategisk planering av förskole- och skolverksamhet 
 
Näringsliv och arbete 

 Brett näringsliv som säkrar arbetstillfällen och befolkningstillväxt 
 
Medarbetare 

 En arbetsmiljö som präglas av öppenhet, ett bra samtalsklimat och miljö där olika 
uppfattningar respekteras och diskriminering motverkas 

 
Ekonomi 

 En god ekonomisk hushållning och ett effektivt resursutnyttjande, en 
handlingsberedskap för framtiden 

 
Processer 

 Ge en god service till invånare och näringsliv 
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Vision 2030 
 
 
 

 
 

 

 

Socialförvaltningens mål 
Medarbetare 

 Trygg säker arbetsmiljö med tydligt ledarskap 
 
Ekonomi 

 En god ekonomisk hushållning och ett effektivt resursutnyttjande, en 
handlingsberedskap för framtiden. 

 
Brukare 

 En trygg och professionell och effektiv verksamhet för stöd och omsorg med 
utgångspunkt i individens behov. 

 Alla insatser ska ha ett tydligt mål 

 Den enskilde ska vara delaktig i att utforma vägen till målet. 
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Hälso-, och sjukvård och rehabenhetens mål 
Har inte arbetat med att bryta ner socialförvaltningen mål under 2017. 
 

Förbättringsförslag: Att under 2018 ta fram mål för hälso- och sjukvård och 
rehabenheten. 

 

6. Utvecklingsarbete 
En överenskommelse träffades mellan staten och Statens kommuner och landsting (SKL) 
mellan åren 2010-2014 om att genom ekonomiska incitament och med de mest sjuka äldres 
behov i fokus, uppmuntra, stärka och intensifiera samverkan mellan kommuner och 
landsting. Den första handlingsplanen som togs fram i Västra Götaland Det goda livet för 
sjuka äldre i Västra Götaland gällde under åren 2012-2014 och en reviderad plan under 
2014-2015. Nuvarande plan har bytt namn till Det goda livet för mest sjuka äldre i Västra 
Götaland och gäller för åren 2016-2018. 
 
Prioriterade fokusområden är 

 SIP – Samordnad individuell plan 

 Mobil närvård 

 Kunskapsbaserad vård 

 God och säker läkemedelsbehandling 

 Trygg och säker vårdövergång 
 
Dessutom ska det arbetas med äldre; 

 Arbeta hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande  

 Se till att äldre har en fast vårdkontakt 

 Se till att äldre blir delaktiga och medskapare till sin egen vård 

 Använda välfärdsteknologi och anpassa våra verksamheter till digitalisering 
 
År 2015 fanns det ca 58 000 personer över 65 år som räknades som mest sjuka äldre i Västra 
Götaland. 
 

6.1 SIP – Samordnad individuell plan 
En SIP gör att de mest sjuka äldre och deras närstående blir delaktiga i planeringen av 
insatser från socialtjänst och hälso- och sjukvård samt att ansvarsfördelningen blir tydlig. 
 
Mål 
De mest sjuka äldre som har behov av samordnade insatser har en SIP. 
 
Aktivitet 
Arbetssättet med SIP ska implementeras i alla verksamheter. 
 
Indikatorer 
Andel listade patienter 65 år och äldre som har en upprättad SIP. Måltal: Öka 
Andel listade patienter 65 år och äldre som har en uppföljning av SIP. Måltal: Öka 
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Resultat 2017: 
SIP 
All hälso- och sjukvårdspersonal har fått utbildning och information om SIP 
 
Ingen mätning är av antal SIP har skett under 2017. 
 

Förbättringsförslag för att nå målet: 

 Att personalen minst en gång per år får utbildning i SIP. 

 Att mäta antal SIP som är genomförda. 

  

6.2 Mobil närvård 
De mest sjuka äldre ska få en personcentrerad, trygg och samordnad nära primärvård- och 
specialistvård som präglas av helhetssyn. 
 
Mål 
De mest sjuka äldre har tillgång till hembesök via mobil närvård. 
 
Aktivitet 

 Modeller för mobil närvård utvecklas och implementeras i samverkan mellan 
kommun, primär- och specialistvård. 

 Spridningskonferenser för mobil närvård anordnas två gånger per på länsnivå. 
 
Indikator 
Andel listade patienter + 75 år som fått hembesök senast 12 mån. Måltal: Öka 
Två eller flera inskrivningar i slutenvård sista månaden i livet, andel. Måltal: Minska 
Andel kommuner/stadsdelar som har mobil närvård. Måltal: Öka 
 

Förbättringsförslag för att nå målet: 
Att under 2018  införa en modell av mobil närvård i samverkan mellan kommun och 
regionen. 

 

6.3 Kunskapsbaserad vård 
Vården ska baseras på bästa tillgängliga kunskap och bygga på både vetenskap och beprövad 
erfarenhet. Implementering av nationella och regionala riktlinjer, överenskommelser och 
avtal som berör samverkan kring de mest sjuka äldre 
 
Mål 
De mest sjuka äldre ska få en kvalitetssäkrad och patientsäker vård. 
 
Aktivitet 
I Länssamverkan Äldre beakta nationella och regionala riktlinjer, överenskommelser och 
avtal som berör samverkan kring de mest sjuka äldre. 
Arbeta med kvalitetsregistren; 

 Svenska palliativregistret 

 Senior alert 

 BPSD  
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 SveDem  
 
Indikatorer 
Svenska palliativregistret 

 Andel med dokumenterat brytpunktsamtal +65 år. Måltal: Öka 

 Andel med gjorda bedömningar av munhälsa, + 65 år. Måltal: Öka 

 Andel med smärtskattning, + 65 år. Måltal: Öka 
 
Resultat 2017: 

 Målen att öka dokumenterade brytpunktsamtal och munhälsobedömningar 
jämfört med 2016: Inte uppfyllt. 

 

 Målet är att öka andelen med validerad smärtskattning jämfört med 2016: Inte 
uppfyllt. 
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Förbättringsförslag: 

 Att öka andelen brytpunktsamtal. 

 Att öka andelen bedömningar av munhälsa. 

 All öka andelen med validerad smärtskattning. 

 
Senior alert 
Fall, trycksår och undernäring: 

 Andel riskbedömningar med minst en planerad åtgärd. Måltal: Öka 

 Andel riskbedömningar med minst en utförd åtgärd. Måltal: Öka 
 

Resultat 2017: 

 Idag är det Jägaren som utför riskbedömningar enligt Senior alert med planerade och 
utförda åtgärder minst två gånger per år eller när förändrat behov uppstår.  
 

Resultat: 

Jägaren 2017 2016 2015 

Antal riskbedömningar 54 58 55 

Risk för fall 50 58 55 

Fall - Planerade åtgärder 49 57 55 

Risk för undernäring 30 19 17 

Undernäring - Planerade åtgärder 29 19 17 

Risk för trycksår 14 31 30 

Trycksår - Planerade åtgärder 13 31 30 

Riskbedömningar enlig ROAG (munhälsa 54 58 46 

Risk för ohälsa i munnen 4 24 11 

Munhälsa - Planerade åtgärder 4 20 9 

 

Förbättringsförslag: 

 Att öka antalet riskbedömningar 2017 på övriga särskilda boenden i kommunen.  

 Att öka antalet riskbedömningar med minst en planerad och utförd åtgärd på 
samtliga särskilda boenden. 

 
Övriga sjuksköterskor på övriga särskilda boende och i hemsjukvården gjort riskbedömningar 
som ej är inlagda i Senior alert: Totalt har 228 riskbedömningar gjorts och samtliga har en 
vårdplan med åtgärder. 
 
Övrigt:  
Metodstödjare har anställts under året för att under 2018 starta upp arbetet med att införa 
arbetsmetoden med riskbedömningar enligt Senior alert på alla särskilda boende. 
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BPSD 
Andel med bemötandeplan. Måltal: Öka 
 

 2017 2016 2015 

BPSD 53 56 42 

 
Mål: Inte uppfyllt. 
 

Förbättringsförslag: 

 Att alla som har behov ska få en bedömning enligt BPSD- metoden. 

 Att anställa en demenssköterska under året.  

 
SveDem 
Antalet anslutna enheter i primärvården. Måltal: Öka 
 
Båda vårdcentralerna i Strömstad är anslutna till SveDem. 
 

 

6.4 God och säker läkemedelsbehandling 
Läkemedelsbehandlingen bland mest sjuka äldre är ett problematiskt område – förskrivning 
av för höga doser, olämpliga läkemedel och biverkningar av behandling är vanligt. 
 
Mål 
De mest sjuka äldre får rätt läkemedelsbehandling. 
 
 
Aktiviteter 
Personer 75 år och äldre ska få en fördjupad läkemedelsgenomgång enligt regional 
medicinsk riktlinje ”Läkemedelsgenomgång och läkemedelsberättelse” minst en gång/år 
 
Indikator 

 Andel listade + 75 år som fått en fördjupad läkemedelsgenomgång under senaste 
året. Måltal: Öka 

 Andel personer + 75 år med olämpliga läkemedel. Måltal: Minska 
 
Resultat 2017 (Statistik från kvalitetsportalen.se): 
Läkemedelsgenomgång 
Alla där kommunens hälso- och sjukvård  har ett läkemedelsövertag har fått erbjudande om 
en förenklad eller fördjupad läkemedelsgenomgång.  
Målet: Uppfyllt 
 
Olämpliga läkemedel 
Olämpliga läkemedel har minskat under hela 2016. 
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Målet: Uppfyllt 
 

Förbättringsförslag: 

 Alla individer där kommunens sjuksköterskor har ett övertagit läkemedelsansvar  
(Övertaget läkemedelsansvar innebär att läkaren bedömt att individen inte själv 
kan ta ansvar för sin läkemedelshantering) ska få en läkemedelsgenomgång minst 
en gång/år 

 Att kommunens sjuksköterskor medverkar i att minska olämpliga läkemedel i 
samråd med ansvarig läkare. 

 

6.5 Trygg och säker vårdövergång 
Övergångarna och informationsöverföringen mellan olika vårdgivare ska vara trygga och 
säkra. 
 
Mål 
De mest sjuka äldre får en trygg, säker och standardiserad in- och utskrivning mellan olika 
vårdgivare. 
 
Aktiviteter 

 Utskrivning från sjukhus enligt lokal anpassning av regional medicinsk riktlinje Säker 
utskrivning från slutenvård och hemskrivning från akutmottagning 

 Samordnad vård- och omsorgsplanering enligt regional rutin Samordnad vård- och 
omsorgsplanering gemensam ruin i Västra Götaland 

 
Indikatorer 

 Andel oplanerade återinskrivning på sjukhus inom 30 dagar för + 65 år.  
Måltal: Minska 

 Antal utskrivningsklara dagar. Måltal: Minska 
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Resultat 2016 (Statistik från kvalitetsportalen.se): 
Oplanerade återinskrivningar 

 
Mål: Uppfyllt 
 
 
Betaldagar för utskrivningsklara patienter 
Att minska antal betaldagar för utskrivningsklara patienter. 

 2017 2016 2015 2014 2013 

Antal dagar 0 3 46 204 239 

 
Mål: Uppfyllt 
 
 

7. Samverkan, samarbete 
7.1 Inom förvaltningen 

7.1.1 Ledningsgrupp 
Förvaltningens ledningsgrupp leder utvecklingen av socialförvaltningens verksamheter 
framåt mot uppsatta mål på ett kvalitativt och kostnadseffektivt sätt samt vara en förebild 
för den egna organisationen.  I ledningsgruppen deltar förvaltningschef, verksamhetschefer 
för äldreomsorg, stöd och service och IFO, ekonom, personalsekreterare, IT-samordnare, 
utvecklingsstrateg, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), socialt ansvarig samordnare 
(SAS)/kvalitetscontroller samt nämndsekreterare. 
 
Verksamhetscheferna har egna ledningsgrupper med enhetscheferna inom sina respektive 
verksamhetsområde. Där är MAS adjungerande. 
 

7.1.2 Samarbetsforum mellan enhetschef för HSL och MAS 
Enhetschef för HSL och MAS har regelbundna träffar både enskilt och tillsammans med 
hemsjukvårdens sjuksköterskor och rehabenhetens personal. 
 

7.1.3 Teamsamverkan tvärprofessionellt 
Teammöte där olika professioner deltar förekommer i de olika verksamheterna. Syftet med 
teammötet är att alla ska arbeta mot samma mål runt den enskilde.  
 

7.2 Mot andra vårdgivare/huvudmän 

7.2.1 Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland 2017-2020 
Hälso- och sjukvårdsavtalet reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan kommunerna i 
Västra Götaland och Västra Götalandsregionen. 
Hälso- och sjukvårdsavtalet har flera underavtal: 

 Överenskommelse kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer 
med missbruk 
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 Ramavtal om läkarinsatser i kommunal hälso- och sjukvård 
Dessa underavtal har samma avtalstid som huvudavtalet. 
 

7.2.2 Lokal överenskommelse om läkarinsatser i kommunal hälso- och sjukvård 

Regionen är ansvarig för läkarinsatserna i särskilda boenden inom äldreomsorgen, LSS och i 
hemsjukvården. Kommunen ansvarar för hälso- och sjukvården i nämnda verksamheter upp 
till sjuksköterskenivå. Rehabiliteringsinsatser inom den kommunala hälso- och sjukvården 
ansvarar arbetsterapeut och fysioterapeut för. Lokal överenskommelse finns med båda 
vårdcentralerna (Capio vårdcentral och Bohuslinden) i Strömstad. Samverkansmöten sker 
regelbundet under året. 

 

7.2.3 Samverkande sjukvård 

En samverkansmodell mellan Strömstad kommun, primärvården, ambulansen, MÄVA och 
sjukvårdsrådgivningen (SVR = 1177) har funnits sedan 2010.  

Uppdrag sker främst via SVR. Uppdragen från SVR består i att man är SVR ”förlängda arm” i 
de uppdrag som är svåra att bedöma i telefon, om en patient behöver åka ”akut” till 
sjukhuset eller kan vänta till nästa dag och få tid på vårdcentralen. Då kan 
hemsjukvården/ambulansen vara till stöd i den bedömningen. 

Uppdrag sker också via SoS-alarm (IVPA-larm = i väntan på ambulans) samt i samverkan 
mellan hemsjukvård och ambulans. 

På IVPA-larm finns möjligheten att få hjälp av hemsjukvården om ambulansen inte kan vara 
på plats inom 20 minuter. 

Ambulansen kan vara behjälplig till hemsjukvården att utföra uppdrag vid ökad belastning. 

Nytt för 2017 är att även hemtjänsten kan ringa till hemsjukvården och få hjälp med en 
bedömning (gäller för de patienter som inte har hemsjukvård). 

 

7.2.4 Vårdsamverkan Fyrbodal - samordnad vårdplanering SVPL 

Gemensamma rutiner för samordnad vårdplanering i Västra Götaland finns för att underlätta 
övergången för de personer som behöver fortsatt kontakt med både kommun och 
primärvård/sjukhus efter utskrivning från slutenvården. IT-stöd – SAMSA -  infördes under 
december 2016 och har uppdaterats under året. Vårdsamverkan Fyrbodal har regelbundet 
samverkansmöten med utsedda förvaltare från respektive vårdgivare i Fyrbodal samt 
regelbundna superanvändarträffar. 

 

7.2.5 Vårdhygien i NU-sjukvården 

NU-sjukvården bistår med vårdhygienisk kompetens genom att det finns en sjuksköterska 
anställd som är riktad speciellt mot kommunerna inom Fyrbodal och Lilla Edets kommuner. 
Hygiensjuksköterskans arbetsuppgifter är främst utbildning och rådgivning i vårdhygieniska 
frågor. 

 

7.2.6 Centrum för läkemedelsnäraprodukter 

Gemensamt för regionen och kommunerna i Västra Götaland finns centrum för 
läkemedelsnära produkter.  
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Verksamheten omfattar livsmedel för särskilda näringsändamål, förbrukningsartiklar för 
blås- och tarmfunktionsproblem samt hjälpmedel för diabetes och stomi. 

Kommunerna i Fyrbodal har en MAS som representant i ledningsrådet för läkemedelsnära 
produkter. 

 

7.2.7 Hjälpmedel i Västra Götaland 

Det finns ett gemensamt avtal för hjälpmedel i Västra Götalandsregionen. Det finns en 
utsedd arbetsgrupp som arbetar med framtida avtal på hjälpmedelsidan. Fyrbodals 
kommunalförbund har utsett representanter för Fyrbodal kommuner. Inom Fyrbodal finns 
ett rehabnätverk som består av verksamhetsansvariga från kommunens rehabenheter. 

 

7.2.8 Tandvårdsenheten 

Överenskommelse om munhälsobedömning och Nödvändig tandvård finns mellan regionen 
och kommunen. MAS-nätverket har möte med regionen minst en gång/år. 

  

7.2.9 Vårdsamverkan Fyrbodal 

Vårdsamverkan Fyrbodal är ett samverkansorgan för vårdfrågor som rör Fyrbodals 
kommuner samt Lilla Edet och regionen inom Fyrbodals område. Deltagare i dessa möten är 
representanter från social/förvaltningschefer samt verksamhetsansvariga från övriga 
vårdgivare inom regionen. 

 

7.2.10 Kommunalförbundet Fyrbodal 

Är ett samverkansorgan för kommunerna inom Fyrbodal. Kommunalförbundet samordnar 
olika nätverk för olika verksamhetsområden som kommunerna berörs av. Socialchefnätverk, 
MAS-nätverk, IT-chef nätverk, FoU – rum m.m.  

 

7.2.11 Lokal närsjukvårdsgrupp 

Samverkan mellan Strömstad kommun, primärvården och specialistsjukvården, öppenvård 
barn och vuxenpsykiatrin och skola.  

 

7.2.12 Läkemedelskommittén 
I Västra Götalandsregionen finns en läkemedelskommitté. Där finns MAS: ar från de olika 
kommunalförbunden med som representanter. Läkemedelskommittén arbetar fram olika 
avtal, medicinska riktlinjer samt arbetar för en säker och kostnadseffektiv 
läkemedelshantering inom regionen. 
 

7.2.13 MAS-Nätverk Fyrbodal 
En gång i månaden träffas MAS:arna i Fyrbodal samt Lilla Edet till gemensamt nätverksmöte. 
 

7.2.14 Gemensamt nätverk för MAS/MAR 
En gång per år träffas MAS och MAR från Västra Götaland och Halland till ett gemensamt 
nätverksmöte. Fyrbodals MAS:ar anordnade 2017 års nätverksträff på Tanumstrand. Årets 
tema vara patientsäkerhet. 
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8. Personal- och kompetensförsörjning 
8.1 Delegering 
Delegering innebär att hälso- och sjukvårdspersonal med formell kompetens får överlåta en 
arbetsuppgift till annan person endast då det är förenligt med god och säker vård. 
Den som delegerar en uppgift ska försäkra sig om att den som mottar uppgiften verkligen 
har förutsättningar för att fullgöra uppgiften. Detta sker genom kontroll av praktiska och 
teoretiska färdigheter. Den som mottar en delegering ansvarar själv för sitt sätt att utföra 
arbetsuppgiften. 
 
Under 2017 infördes att webbutbildningen ”Jobba säkert med läkemedel” ska användas vid 
förnyelse av delegation.  
Inom socialförförvaltningen finns 329 personer med delegation. 
 

Rekommendationen från Riksföreningen för medicinskt ansvariga sjuksköterskor är att varje 
sjuksköterska inte skall ha mer än 30 delegeringar I Strömstads kommun är det väldigt ojämn 
fördelning mellan sjuksköterskorna på hur många delegationer varje sjuksköterska ansvarar 
för. 

 

Målet: Inte uppfyllt. 

Förbättringsområde: Att se över fördelningen av delegationer mellan sjuksköterskorna. 

 

8.2. Munvårdsutbildning 
Utbildning för personalen i munvård och dess betydelse för mun och allmänhälsa erbjuds 
årligen av tandhygienist från Folktandvården.  
 

8.3 Hygienombudsutbildning 
Varje år erbjuds alla hygienombud i kommunen en gemensam fortbildning av hygien-
sjuksköterska från vårdhygien NU-sjukvården.  
 

8.4 Övriga utbildningar 
Olika utbildningsinsatser har för olika yrkesgrupper genomförts både internt och externt 
under året. 
 

9. Avvikelsehantering 
Avvikelsehantering är en del i det systematiska kvalitetsarbetet och syftar till att  förebygga 
vårdskador. Hela avvikelsesystemet är till för att hitta systemfel i organisationen och utgör 
ett viktigt underlag för kvalitetsförbättringar i verksamheten. Det är viktigt att inte fokusera 
på vem som gjort fel utan grundorsaken till händelsen ska identifieras. 
 
Att dokumentera alla avvikelser i verksamhetssystemets avvikelsemodul innebär att man kan 
se alla händelser en patient har råkat ut för. Utifrån detta få en samlad bild för att kunna 
diskutera fram åtgärder för att om möjligt förhindra att liknade händelser uppstår igen. 
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9.1 Avvikelser internt 
Totalt har 1069 avvikelser inrapporterats, då innefattar det alla avvikelser inom hela 
socialförvaltningen som har med patienter eller brukare att göra. 
 
Läkemedel och fall är de vanligaste avvikelserna. 
Totalt har 288 avvikelser gällande läkemedel rapporterats. De flesta avvikelserna handlar om 
utebliven läkemedelsdos, läkemedel saknas. Ingen avvikelse gällande läkemedel har lett till 
någon drabbats av vårdskada.  
 
Totalt har det skett 481 fallolyckor. De är ett fåtal personer som står för många fall.  
 
Mål att minska fall med 10%: Inte uppfyllt 
 

Förbättringsförslag: Att starta upp det förbyggande med hjälp av Senior alert på alla 
enheter under 2018.  

 
Avvikelse insats har rapporterats 250 stycken, det handlar till största delen av insatser som 
inte blivit utförda till exempel gångträning. På den enheten med flest avvikelser insats har en 
åtgärdsplan tagits fram. 
 
Tabell avvikelser 2017 

 288       481            250                      1069                    967 
 

 

 

9.2 Avvikelser externt 
För de patienter som är inlagda på sjukhus och som kommer att behöva vård och omsorg i 
sitt hem efter utskrivning, ska det ske en vårdplanering. För att förbättra kvaliteten i vårdens 
övergångar och informationsöverföring mellan kommun och regionen krävs ett fungerande 
avvikelsesystem. 
 
Totalt finns ca 20 avvikelser inlämnade, vilket är ett stort mörkertal.  
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9.3  MAS-nätverket i Fyrbodals kartläggning vid hemgång från slutenvården 
Syftet med kartläggningen är att ta fram ett tydligt underlag för att identifiera 
förbättringsområden som kan kommuniceras med kommunens ”vårdgrannar” - framför allt  
NU-sjukvården. 2017 var det tredje gången MAS-nätverket Fyrbodal gjorde en 
kartläggningen. 
 
Metod:  
Alla patienter som kommit hem via vårdplanering i Samsa under tre månader. 
Sjuksköterskorna går igenom informationsöverföring och ser om kommunen fått tillräcklig 
och rätt information vid patientens hemgång från NU-sjukvården. 
 
Resultat av MAS-nätverket kartläggning mot NU-sjukvården 2017: 
Totalt hade 610 enkäter kommit in under mätperioden. 

 30 % av informationsöverföring vid hemgång var otillräcklig. 

 30 % hade det brister i läkemedelshanteringen. 

 Ca 368 timmar fick sjuksköterskorna lägga av sin arbetstid för att rätta till fel och 
brister i läkemedelshanteringen.  

 
Resultatet av kartläggningen har redovisats bl.a. till Vårdsamverkans Fyrbodals 
ledningsgrupp, socialchefsnätverket mm.  
 

Förbättringsförslag:  

 Fortsätta skriva avvikelser till NU-sjukvården. Under 2018 planeras ett gemensamt 
avvikelseprogram, för att underlätta rapportering och för bättre uppföljning av 
rapporterade avvikelser. 

 

9.4 Lex Maria (Vårdskada) 
Inga avvikelser har bedömts vara så allvarliga att de lett till anmälan enligt Lex Maria. 
 
 

10  Dokumentation 
Förvaltningen använder verksamhetssystemet Treserva för dokumentation. Förvaltningen 
arbetar fortlöpande med att dokumentera och använda vård- och rehabplaner samt att 
förbättra dessa då de är till för att säkerställa den enskildes vård- och omsorgsinsatser. 

 

10.1 Journalgranskning 
Kontroll av vårdplaner  
Granskning har skett av patientjournaler gällande vårdplaner för nutrition och 
inkontinensbesvär. Frågeställningen var om det fanns en vårdplanen och om det fanns 
dokumenterat vilka produkter som var ordinerade och beställda. Underlag för granskningen 
har hämtats från beställningsstatistik från beställningssystemet Sesam LMN. Tidsperiod för 
beställningarna har varit från 1 januari 2017 till 31 augusti 2017.  
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Granskning av vårdplaner gällande nutrition 
Granskning har skett av 33 patienter patientjournaler när det gäller vårdplaner för nutrition.  
Granskning  har även skett om det fanns dokumenterat vilka nutritionsprodukter som var 
förskrivna.  
Av 33 patientjournaler hade 32 patienter en vårdplan gällande nutrition, men endast 10 
patienter hade dokumentation om förskrivna produkter. 
 

Förslag till förbättring: Att dokumentation ska finnas i samtliga vårdplanen om mål med 
behandling, åtgärder, uppföljning samt vilka produkter som är förskrivna. 

 
Stickprovskontroll av vårdplan gällande urininkontinens 
Stickprov har skett av 50 patientjournaler som är slumpvis utvalda utifrån beställningar som 
är gjorda under tidsperioden 1 januari till 31 augusti 2017.  
Av dessa 50 journaler fanns det vårdplaner i 37 journaler. Vilka produkter som var förskrivna 
fanns det dokumenterat i 24 vårdplaner.  
 

Förslag till förbättring: Att det ska finnas en vårdplan för varje patient som har behov av 
inkontinensprodukter samt dokumentation om vilka produkter som är förskrivna. 

 
Stickprovskontroll av samtycke 
Stickprovskontroll är gjort på hur många patienter som hade ett dokumenterat samtycke i 
patientjournalen. Målet bör vara att 100 % ska ha ett dokumenterat samtycke.  
Resultat: Målet uppfyllt. 
 

10.2 Säker inloggning 
I externa och interna system där känsliga personuppgifter förekommer, sker idag inloggning 
med SITHS-kort eller med användarnamn och lösenord. 
 

10.3 Sammanhållen journal 
Sammanhållande journalföring innebär att legitimerad personal inom kommunal hälso- och 
sjukvård har tillgång till valda delar av regionernas (landstingens) journalanteckningar via 
Nationell patientöversikt (NPÖ). Förutsättningarna är att den enskilde givit samtycket samt 
att man har en vårdrelation.  
 
Resultat: Under 2017 gjorde 1164 slagningar i NPÖ av 163 användare. Antal slagningar har 
ökat med 54 % från 2016 till 2017.  
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Förbättringsförslag: Att under 2018 ytterligare öka antalet slagningar i NPÖ. 

 

11 Försörjning av varor, tjänster, produkter och teknik 
11.1 Hjälpmedelscentralen 
Hjälpmedelscentralen tillhör Regionservice inom Västra Götalandsregionen och är ett 
kompetens- och logistikcenter för de 49 kommunerna samt Västra Götalandsregionens egna 
verksamheter.  
Uppdraget utgår från Samarbetsavtalet med en servicenivå som är lika för alla vårdgivare 
och patienter inom Västra Götaland. 
 
Avtalet omfattar hjälpmedel inom områdena rörelsehinder, kognitivt stöd och 
kommunikation.  
 

11.2 Medicintekniska produkter 
Medicinsktekniska produkter, MTP, används inom förvaltningen. Dessa produkter ska 
användas på rätt sätt, på rätt indikation och av kunnig personal. Produkterna provas ut 
individuellt och förskrivs av arbetsterapeut, fysioterapeut eller sjuksköterska. Produkterna 
ska underhållas och kontrolleras kontinuerligt. Funktionskontroll ska göras före varje 
användning och utförs av personal som använder hjälpmedlet. 
 
All personal har ett ansvar för att veta hur ett hjälpmedel fungerar och riskerna som finns 
kring användandet, innan man använder det. I ansvaret ingår också att rapportera om ett 
hjälpmedel inte fungerar optimalt, är trasigt eller slitet. 
 
En bra arbetsteknik är en förutsättning inom vård- och omsorgsarbete, där det ofta 
förekommer tunga arbetsmoment. Arbetsmiljön blir bättre och patientsäkerheten stärks 
med en personal med god kunskap om arbetsteknik. 
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Under 2017 har sex stycken omvårdnadspersonal utbildats i förflyttningsteknik. Efter 
genomförd utbildning skall de hålla i utbildning i förflyttningsteknik för övrig 
omvårdnadspersonal. Dessa sex personer ska vara rehabenhetens ”förlängda arm” ute i 
verksamheterna. 
 
 

12 Läkemedel 
12.1 Läkemedelsgenomgångar 
Läkemedelsgenomgång är en systematisk genomgång av en patients läkemedel. Denna 
genomgång ska genomföras minst en gång per år eller när förändrat behov uppstår på alla 
patienter inom den kommunala hälso- och sjukvård där läkemedelsansvaret är övertaget. 
 
I det lokala avtalet gällande läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård finns detta 
överenskommet. Detta avtal följs upp årligen i samverkan. 
För patienter med eget ansvar för sin läkemedelshantering görs läkemedelsgenomgång med 
den enskilde och läkare tillsammans. 
 

12.2 Kommunala akutläkemedelsförråd (KAF) 
Enligt avtal med läkemedelsenheten finns fyra kommunala akutläkedelsförråd i kommunen. 
Huvudförrådet finns i hemsjukvårdens lokaler, övriga förråd har ett mindre utbud. 
Läkemedlen i KAF kan användas i akuta situationer, palliativ vård samt vid tillfälliga 
infektioner. Vissa av dessa läkemedel kan ges av sjuksköterska enligt ”generella direktiv” . 
Vilka läkemedel och hur de ska administreras finns på en förteckning ”generella direktiv” 
som bestäms av läkemedelsenheten.  Varje år ska ansvariga läkare på respektive vårdcentral 
skriva under ”generella direktiv”. Varje KAF har utsedda sjuksköterskor som har ansvar för 
bl.a. beställning, kontroll av läkemedel.  
Varje år ansvar läkemedelsenheten för en kvalitetsgranskning av KAF.  
 
 

12.3 Läkemedel för IVPA – larm (samverkande sjukvård) 
Läkemedel som används enligt behandlingsriktlinjer i samband med IVPA-larm utser 
medicinsk ansvarig ambulansläkare.  
Utsedd sjuksköterska beställer och kontrollerar för dessa läkemedel enligt rutin. 
 

13 Egenkontroll 
För att förbättra det systematiska kvalitetsarbetet inom förvaltningen har olika områden 
tagits fram. Inom varje område finns det olika frågeställningar att besvara. 
Inom den kommunala hälso- och sjukvården har man svarat på frågor inom 23 olika 
områden.  
 

Förbättringsförslag: Att arbeta systematisk för att öka kunskap och kännedom om 
riktlinjer och rutiner inom verksamheten. 
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13.1 Vårdhygien 

Hygienombuden ska göra egenkontroll vår och höst. Egenkontroll är gjord enligt checklista 
framtagen av Vårdhygien i NU-sjukvården på alla enheter inom vård och omsorg samt några 
enheter inom stöd och service. 

Nolltolerans – all personal inom vård och omsorg samt stöd och service ska följa basala 
hygienrutiner. 
 

Förbättringsområden:  

 Följsamheten till basala hygienrutiner behöver förbättras. 

 Stärka hygienombudens roll.  

 Hygienombuden måste få tid på APT, bättre stöd från enhetschefen.  

 

14 Övrigt 
14.1. HALT (Nationell mätning av vårdrelaterade infektioner och antibiotikabehandling) 

Strömstad kommun deltog i en svensk nationell mätning av vårdrelaterade infektioner (VRI) 
och antibiotikaanvändning inom särskilt boende och korttid. Vecka 46-47 2017 genomfördes 
den andra punktprevalensmätningen av vårdrelaterade infektioner och antibiotika-
förbrukning inom särskilt boende i Sverige via Senior alert. 

Totalt i riket deltog 13406 personer i mätningen från olika kommuner som bodde på 
särskilda boende, LSS-boende eller vistades på korttidsplats. Strömstad deltog i mätningen 
med 126 vårdtagare boende på SÄBO (fördelat på demens – 69 vårdtagare, allmän vård och 
omsorg - 56 vårdtagare och 1 vårdtagare som vistades på korttiden under mätperioden). 
Inga LSS-boende deltog i mätningen. 

 

Resultatet från mätningen:   

 Strömstad 

Demens 

Riket 

Demens 

Strömstad 
Allmän 
vård och 
omsorg 

Riket 
Allmän 
vård och 
omsorg 

Personer med bekräftad infektion 0 1 % 0 2 % 

Personer som antibiotika 
behandlades 

0 2 % 0 3 % 

 

 

14.2 Samverkande sjukvård  
Strömstad kommun har varit med i samverkande sjukvård sedan starten 2010.  
Nu är det elva kommuner i Fyrbodal som är delaktiga i samverkande sjukvård. Under 2018 
kommer troligen även Lysekils kommun fatta beslut om att ingå i samverkande sjukvård.  
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Under 2017 utfördes 72 uppdrag vilken är en ökning mot 2016. Ett nytt assistansområde har 
tillkommit under 2017, vilket innebär att nu har ven hemtjänsten möjlighet att ringa direkt 
till hemsjukvården för att få hjälp med bedömning.  

Uppdragen är fördelade: 

Uppdragsgivare 2017 2016 2015 2014 

1177 30 24 44 33 

Ambulanssjukvård 3 6 2 2 

SoS-alarm (IVPA) 22 25 84 30 

SoS-alarm (avbrutna uppdrag) 2 1 5 0 

Vårdcentral/jourcentral 4 1 0 0 

Hemtjänst (nytt för 2017) 11    

Totalt uppdrag 72 57 135 31 

Uppdrag som inte kunde tas 3 4 12 3 

 

14.3 Telemedicin 
Hemsjukvården ingår i ett projekt med telemedicin tillsammans med Bohuslinden och 
Strömstad läkarhus. Projektet startade strax innan sommaren.  
Projektet innebär att sjuksköterskorna har med sig en iPad hem till patienten och kopplar 
upp sig mot patientansvarig läkare på den vårdcentral som har patientansvarig.  
Det kan vara uppföljning av t.ex. en sårordination.  
Vi nådde inte målet att öka antal digitaliserade ”besök” under 2017. 
 

Förbättringsåtgärder: Att under 2018 fortsätta arbeta på att öka antal digitaliserade 
”besök” mot vårdcentralen. 

 

14.4 Tandvårdsstöd 
Den enskilde erbjuds en kostnadsfri munhälsobedömning och nödvändig tandvård utifrån 
givna kriterier ifrån tandvården.  
I kommunen är det LSS-handläggare och sjuksköterskor som utfärdar intygen. För att få 
utfärda intyg krävs att man först går en webbaserad utbildning med tillhörande 
kunskapsprov. 
 

Under 2017 utfördes 133 munhälsobedömningar. Fördelat på 105 individer på särskilt 
boende och 28 individer inom LSS, hemtjänst eller ordinärt boende. 65 individer tackade nej 
till munhälsobedömning. 

Totalt finns 221 utfärdade intyg om nödvändig tandvård i Strömstad kommun. 

Under 2017 fick 42 personal fick utbildning i munhälsobedömning av Folktandvården. 
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14.5 Vaccination 
Under 2017 vaccinerade kommunens sjuksköterskor 155 individer mot influensa. Personal 
som arbetar direkt mot patienter/brukare har erbjudits gratis vaccination. 65 personer 
tackade ja till erbjudandet. 


