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tomelilla.se  
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se 

Tomelilla kommun, Stöd och omsorg, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla 

 

 Vård och omsorgsnämnden 

Handläggare: Olof Hammar  
Titel: Nämndsekreterare 
E-post: olof.hammar@tomelilla.se 
Telefon: AnsvarigTlfn 
Mobil: Ansvarig 
 

Diarienummer: VON 2023/2 
 
Datum 20 februari 2023 

 

Dialoger och informationsärenden von 
2023-03-02 

Förvaltningens förslag till beslut 
Vård och omsorgsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Följande dialoger och informationsärenden behandlas på dagens sammanträde. 

1. Information från socialchef 
Socialchef Camilla Andersson informerar om aktuella frågor. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2023-02-20 

 

Stöd och omsorg  

 

 

Olof Hammar 

Nämndsekreterare 
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tomelilla.se  
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se 

Tomelilla kommun, Stöd och omsorg, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla 

 

 Inspektionen för vård och omsorg 

Handläggare: Camilla Andersson  
Titel: Socialchef 
E-post: camilla.andersson@tomelilla.se 
Telefon: AnsvarigTlfn 
Mobil: Ansvarig 
 

Diarienummer: VON 2022/51 
 
Datum 21 februari 2023 

 

Tjänsteskrivelse- Redovisning till IVO 
rörande beslut efter tillsynsbesök av 
medicinsk vård och behandling vid 
särskilda boenden för äldre (SÄBO).   

Förvaltningens förslag till beslut 
Vård och omsorgsnämnden beslutar att yttra sig till inspektionen för vård och 
omsorg (IVO) enligt förvaltningens förslag med handlingsid Von 2023.187. 

Ärendebeskrivning 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har ansvar för tillsyn över verksamheter 
inom hälso- och sjukvården enligt 7 kap. 1 och 3 §§patientsäkerhetslagen (2010:659), 
PSL. I det uppdraget ingår bl.a. at utöva tillsyn av medicinsk vård och behandling för 
äldre på särskilt boende (SÄBO). 
 
I tillsynen har IVO granskat följande områden:   
• Individuell bedömning och kompetensnivå   
• Dokumentation och personalkontinuitet   
• Läkemedelshantering   
• Vård i livet slutskede  
  
I beslutet anger IVO följande brister:   
• den personal som gör medicinska bedömningar har inte tillräcklig kompetens för 
arbetsuppgiften och behärskar inte det svenska språket i tillräcklig omfattning   
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• dokumentationen sker inte enligt gällande regelverk och det finns inte en    
kontinuitet i personalgruppen som främjar en god vård   
• läkemedelshanteringen sker inte på ett patientsäkert sätt   
• personal som arbetar med patienter i livet slutskede har inte tillgång till information 
om hur vården ska genomföras och brytpunktsamtal dokumenteras inte i den 
kommunala hälso- och sjukvårdsjournalen  
  
IVO begär med stöd av 7 kap. 20 § patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, att 
nämnden senast den 30 mars 2023 redovisar följande:  
• åtgärder som vidtagits eller planeras för att komma till rätta med de brister som 
IVO konstaterat  
• uppgifter om när åtgärderna genomförts eller kommer att genomföras   
• samt hur och när effekten av vidtagna åtgärder kommer att följas upp.  

Ekonomiska konsekvenser 
Yttrandet bidrar inte till några ekonomiska konsekvenser 

Barnperspektivet 
Inte aktuellt för ärendet 

Miljöperspektivet 
Inte aktuellt för ärendet 

Uppföljning 
IVO följer upp granskningen med ett beslut om att avsluta ärendet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, socialchef Camilla Andersson 2023-02-21 

Redovisning till IVO, handlingsid Von 2023.187 

 

Stöd och omsorg  

 

Camilla Andersson 

Socialchef 

 

Beslutet skickas till:  

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
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2023-02-20 

Redovisning till IVO rörande beslut efter tillsynsbesök av medicinsk vård och 
behandling vid särskilda boenden för äldre (SÄBO).   
IVO: Dnr 3.5.1–34869/2022–9. VON 2023.114.  
   
I tillsynen har Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskat följande 
områden:   
• Individuell bedömning och kompetensnivå   
• Dokumentation och personalkontinuitet   
• Läkemedelshantering   
• Vård i livet slutskede  
  
I beslutet anger IVO följande brister:   
• den personal som gör medicinska bedömningar har inte tillräcklig kompetens för 
arbetsuppgiften och behärskar inte det svenska språket i tillräcklig omfattning   
• dokumentationen sker inte enligt gällande regelverk och det finns inte en kontinuitet i 
personalgruppen som främjar en god vård   
• läkemedelshanteringen sker inte på ett patientsäkert sätt   
• personal som arbetar med patienter i livet slutskede har inte tillgång till information om 
hur vården ska genomföras och brytpunktsamtal dokumenteras inte i den kommunala hälso- 
och sjukvårdsjournalen  
  
IVO begär med stöd av 7 kap. 20 § patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, att 
nämnden redovisar:   
• de åtgärder som vidtagits eller planeras för att komma till rätta med de brister som IVO 
konstaterat   
• uppgifter om när åtgärderna genomförts eller kommer att genomföras   
• samt hur och när effekten av vidtagna åtgärder kommer att följas upp.  
  
Granskningen från IVO har till stor del skett genom journalgranskning av journaler som har 
var aktuella från 2019–2021. Enkäter skickades ut till verksamheten som tyvärr inte kom till 
sjuksköterskegruppen tillhanda och därav finns inte sjuksköterskornas enkätsvar angivna för 
Tomelilla kommun. 
 
Vid tillsynsbesök hösten 2022 intervjuades i olika grupper, fyra personer som bor på Säbo 
samt fyra sjuksköterskor. Utifrån granskning av journaler som inte längre är aktuella eller 
uppdaterade vid tiden för intervjutillfällena samt ett mycket begränsat urval av 
intervjupersoner av vardera kategorin framstår beslutsunderlaget som IVO fattat beslut med 
begäran om redovisning av åtgärdsinsatser som avsaknad av signifikans i resultatet. I 
dokumentationen för den period som granskades av IVO fanns vissa brister som 
verksamheten även lyft och förklarat vid tillsynsbesöket hösten 2022. Dokumentationen 
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skedde i ett nu utbytt program som var av äldre modell och stora förändringar har skett 
under införande av nytt dokumentationsverktyg kring hälso- och sjukvårdspersonalens 
kompetens inom dokumentationsområdet. Att dra generaliserande slutsatser som bygger på 
individers uppfattningar på ett så minimalt intervjuunderlag ger både vilseledande och 
missvisande resultat. Vårdgivaren vill därav i tabell nedan precisera möjlig svarsfrekvens som 
underlaget bygger på för slutsatser. Analys och resultat bygger på enstaka personers 
uppfattningar som presenterats som generaliserande fakta för kommunens samlade 
verksamheter inom särskilt boende. Åtgärder som redovisas kan därav i vissa frågor bygga på 
en eller maximalt åtta personers enskilda uppfattning. V g se tabell nedan.  
 
Beskrivning av intervjuobjekt, svarsintervall och antal svar som kan påverka beslutsunderlag 
för bedömning av den medicinska vården och behandlingen på kommunens Säbo.  
Intervjuobjekt hösten 
2022:  

Antal  Beskrivning av 
svarsintervallen  

Minsta antal svar för 
respektive intervjugrupp 
som beslutsunderlag kan 
bygga på  

Personer boende på 
Säbo  

4  4 varav svar kan variera 
från 1–4 personer 
uppfattning  

0–4 svar samt 
odefinierade svar   

Kommunsjuksköterskor  4  4 varav svar kan variera 
från 1–4 personer 
uppfattning  

0–4 svar samt 
odefinierade svar  

 
Inför IVO:s tillsynsbesök hösten 2022 meddelades verksamheten information kring 
genomförd journalgranskning som skett samt inom vilka områden som brister konstaterats i 
journalföringen för personer boende på Säbo under beskriven tidsperiod. Verksamheten fick 
meddelande om att planera för kommande intervjuer med boende på Säbo och 
medarbetare i sjuksköterskegruppen för intervjuer som skulle genomföras vid kommande 
tillsynsbesök.   
 
Vid IVO:s tillsynsbesök genomfördes intervjuer med boende och personal samt samtal med 
verksamhetsansvariga om resultat från journalgranskning samt muntlig återkoppling på 
genomförda intervjuer med respektive intervjugrupp. Verksamheten gavs då möjlighet att 
ge förklaringar och förtydliganden kring både de brister som verksamheten uppmärksammat 
och åtgärdat samt ge förslag och beskrivning på det kvalitativa utvecklingsarbete som 
verksamheten både aktivt arbetar med och ser vara av stort värde för 
framtiden. Verksamhetsansvariga fick först vid genomgången vetskap om vilka frågor som 
ställts till respektive intervjugrupp samt vilka svar som noterats från intervjupersonerna. 
Verksamheten hade således inte möjlighet att utifrån givna och noterade svar ta fram 
styrkande eller förklarande fakta för respektive sammanhang. Intervjupersonerna svarade 
efter sin personliga uppfattning utan krav på faktabelägg. Verksamheten förväntas 
bemöta/handla med fakta utifrån person/personers uppfattning. En uppfattning kan i sig ha 
ett värde likt ett tyckande eller åsikt men bör då redovisas utifrån metod som beskriver 
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uppfattningsfenomen. Att skapa ett beslutsunderlag utifrån några få individers 
uppfattningar, där generalisering kring brister delges som faktabelägg som ska leda till 
åtgärd i kombination med journalgranskning av flera år gamla journaler ger missvisande 
resultat.  
Efter IVO:s tillsynsbesök, tillsändes verksamheten protokoll från tillsynsbesöket med 
möjlighet att lämna kommentarer om de svar och förklaringar som verksamheten lämnat 
utifrån verksamhetens perspektiv på de uppgifter som IVO beskrev genom att återge svar 
som uppkommit under intervjuerna. Verksamheten besvarade och lämnade kommentarer.   
Beslut för åtgärder har nu meddelats från IVO. Ett antal bristpunkter redovisas med 
myndighetens bedömning av den medicinska vården och behandlingen på SÄBO i Tomelilla 
kommun. Nedan anges så kallade ”bristpunkter” som kräver åtgärd eller har åtgärdats.   
 
Bristpunkt enligt IVO:  
”Den personal som gör medicinska bedömningar har inte tillräcklig kompetens 
för arbetsuppgiften”  
 
Identifierade bakomliggande faktorer samt belysta händelsesamband: 
I bedömningen anges att den bristande kompetensnivån utgör en patientsäkerhetsrisk och 
medför att kommunen inte säkerställer att kraven på att en god vård uppfylls. Att många 
livsavgörande bedömningar av patienter på SÄBO görs av personal som har den lägsta 
utbildningsnivån. I SÄBO har många patienter allvarliga sjukdomar eller befinner sig i 
livets slutskede. Bristerna innebär enligt IVO att den personal som är närmast patienten inte 
alltid har den kunskap och kompetens som krävs för att kunna observera, tolka och signalera 
när patientens tillstånd förändras och det är viktigt att vård- och omsorgspersonalen till 
exempel förstår vilka symtom de ska vara uppmärksamma på för att tillkalla sjuksköterska.  
 
IVO konstaterar i underlaget att tillgång till läkare och läkarkonsultation ibland är 
otillräcklig. IVO påpekar att det är regionens ansvar att avsätta de läkarresurser som behövs 
för att enskilda ska kunna erbjudas en god hälso- och sjukvård. IVO påtalar att om regionen 
inte uppfyller sina skyldigheter enligt avtalet att tillhandahålla läkare har kommunen rätt att 
på egen hand anlita läkare och få ersättning för sina kostnader för det från regionen. I 
redogörelsen från IVO beskrivs brister för läkarkontakt för Tomelilla kommun utifrån 
procentuella jämförelser från Skåne och övriga riket utifrån frågor som ställts i tidigare 
utskickade enkäter. Eftersom enkäterna inte kom fram till berörda, har svar tyvärr inte 
kunnat noteras. Det går därav, utifrån underlaget inte att dra någon slutsats om läkartillgång 
ibland anses vara otillräcklig eller tillräcklig. Det anges i redogörelsen att 
journalgranskningen visade att antalet patienter som inte hade en dokumenterad  
läkarkonsultation en vanlig månad för Tomelilla låg på 43 % vilket för mätperioden låg högre 
än genomsnittet i Skåne (35 %) och genomsnittet i riket (34 %). Slutsatser i övrigt kommer 
från enskilda intervjupersoners uppfattning om läkartillgången. Det finns inga registrerade 
avvikelser som beskriver brist på läkare eller uteblivna läkarbesök. Inte heller har 
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verksamheten fått in klagomål och synpunkter från patienter närstående som rör brist på 
erbjudande om brytpunktssamtal.   
  
Åtgärder som verksamheten vidtagit eller planerat vidta samt tidsplan och ansvar för 
åtgärder/uppföljning. Uppföljning av hur effekt ses av vidtagna åtgärder. 
 
Sjuksköterska med placering på SÄBO 
I syfte att stärka omvårdnadspersonalens kompetens för att de ska kunna observera, tolka 
och signalera när patientens tillstånd förändras samt få ökad förståelse för vilka symtom  
de ska vara uppmärksamma på för att tillkalla sjuksköterska i tid har verksamheten valt att 
stationera omvårdnadsansvariga sjuksköterskor på Säbo dagtid, vilket bidrar med 
kompetensutveckling för omvårdnadspersonal att kunna träna sig på under ledning av 
sjuksköterska i att observera, tolka, signalera samt nå ökad symtomförståelse för när kontakt 
med sjuksköterska ska tas och dokumenteras. Det åligger verksamhetschef/enhetschef att 
mäta kvalitativa förändringar i sina respektive verksamheter. Att mäta om kompetensen hos 
omvårdnadspersonal på Säbo ökat sedan organiseringen med att omvårdnadsansvariga 
sjuksköterskor fått sin placering dagtid på respektive Säbo kan göras genom att följa 
sjuksköterskans utbildningsinsatser som till exempel säkerställa att all omvårdnadspersonal 
kan ta baskontroller inför rapport till sjuksköterska. I samtal mellan chef, sjuksköterska och 
omvårdnadspersonal kan kompetens säkerställas alternativt ses behov av komplettering. 
Behov av kompetenshöjande insatser dokumenteras i utbildningsplan både individuellt och 
allmänt behov på gruppnivå. Utvärdering i Q 2, 2023 
omsorgschef/verksamhetschef/enhetschef ansvarar för utvärdering. 
 
Rutin för kontakt med sjuksköterska 
Rutin för omvårdnadspersonals kontakt med sjuksköterska kommer att uppdateras. I 
uppdaterad rutin kommer det att framgå att omvårdnadspersonal med tillräcklig kompetens 
för att se förändring i patientens hälsotillstånd, undersköterskor och grunddelegerad 
personal i första hand, är de som kontaktar sjuksköterska och även är den personal som 
också iakttagit patienten, kunnat observera, tolka och signalera när patientens tillstånd 
förändras. Hänvisning till vikten av att visa följsamhet till informationsöverföring via rutinen 
SBAR kommer även att finnas med. Vid akuta tillstånd/livshotande tillstånd som inte kan 
invänta att sjuksköterska tillkallas och/eller kräver omedelbar insats finns även idag kunskap 
samt angivelse i rutin att i första hand kontakta 112. MAS ansvarar för uppdatering av rutin 
som sker under mars 2023. Efter att rutiner uppdaterats läggs rutinen ut i ledningssystemet 
där samtliga rutiner finns med tillgänglighet för all personal. Genomgång kommer att ske 
med chefer på utförarmöte och med sjuksköterskor på MAS-möten. Verksamhetens chefer 
tar upp och går igenom rutinen med respektive verksamhets personal under Q 2, 2023. För 
att kunna följa effekt av följsamhet mot rutinen ses att avvikelser behöver rapporteras av 
sjuksköterska när inte rutinen följs. Det ger ansvarig chef i respektive verksamhet möjlighet 
att i närtid se över arbetsrutiner och åter informera berörd personal om följsamhet mot 
rutin. 
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Rapporteringsverktyget SBAR 
Rapportering till sjuksköterska vid förändring i patienters hälsotillstånd ska ske genom 
rapporteringsverktyget SBAR. SBAR är ett sätt att kommunicera strukturerat i vården. När 
vårdpersonalen använder SBAR för att strukturera samtalen minskar riskerna för att 
information glöms bort eller misstolkas. Därmed minskar även risk för vårdskador. SBAR står 
för: Situation, Bakgrund, Aktuell bedömning och Rekommendation.  SBAR ger tydlighet i 
informationsutbytet. Ny rutin för rapportering med SBAR utformades av MAS under 
sommaren och togs upp på utförarmöte i september 2022. Samtliga verksamhetschefer/ 
enhetschefer för SÄBO har fått rutinen som även finns tillgänglig för all personal i 
ledningssystemet. Rutinen är känd av samtliga yrkesgrupper som arbetar med omvårdnad 
och hälso- och sjukvård. Kontakt med systemansvarig för dokumentationsverktyget som 
verksamheten implementerat under 2022 kommer att tas då det är önskvärt att SBAR 
formuläret om möjligt kan läggas in som en mall i dokumentationsverktyget vilket medför 
att information finns tillgänglig när personal avlöser varandra samt att det framåt går att 
kvalitativt visa på att kontakter tas med sjuksköterska vid förändring av patientens 
hälsotillstånd. MAS/SAS ansvarar för kontakt med systemansvarig under februari 2023. 
Verksamhetschefer/enhetschefer ansvarar för att verksamheten och personal arbetar med 
följsamhet mot rutin, utvärdering i april 2023. Utvärdering av om rapporteringsverktyget 
SBAR framåt används och får fäste i verksamheten kommer att ske genom att göra stickprov 
i social dokumentation där angivelse vid kontakt med sjuksköterska ska stå “Rapportering 
enligt SBAR till sjuksköterska”. För att följa upp att rutinen följs behöver 
verksamhetsansvarig chef och sjuksköterskor i samråd stämma av. Berörda chefer behöver 
vid behov utifrån sin verksamhet vidta åtgärder för följsamhet. Uppföljning sker genom 
kvalitativa angivelser vid dialogsamtal. Uppföljning av möjligheten att lägga in SBAR som mall 
i dokumentationsverktyget (likt ViSam som lagts in för sjuksköterskor) sker genom svar från 
systemansvarig. 
 
Äldreomsorgslyftet 
Genom äldreomsorgslyftet har över 30 personer fått undersköterskekompetens under de 
senaste två åren. Därtill har tre personer utbildats till specialistundersköterska, äldres hälsa 
och ohälsa. Totalt sett har verksamhetens satsningar med stöd av äldreomsorgslyftet 
medfört en väsentlig kompetensökning för samtliga verksamheter.  Mätning av effekt 
avseende utbildningsinsatser genom äldreomsorgslyftet kan utläsas genom att den utbildade 
personalen fått en formell utbildning. ”Undersköterska” är inom kort en skyddad yrkestitel 
som då även borgar för angiven grad av kompetens. Det medför för vårdgivaren att fler 
undersköterskor arbetar i kommunens verksamheter samt att färre antal personer utan 
undersköterskeutbildning är verksamma vilket i sin tur medför att det finns fler kompetenta 
medarbetare som har förmåga att kunna observera, tolka och signalera när patientens 
tillstånd förändras och som har tillräcklig förståelse för vilka symtom som ger behov av att 
kontakta sjuksköterska, vilket ger en ökad patientsäkerhet.  
 
Utbildningsplattform Estracer 
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Verksamheten har en digital utbildningsplattform “Estracer” som all personal har tillgång till. 
I Estracer finns både internt skapade utbildningsprogram samt utbildningar som kommer 
från till exempel Socialstyrelsen med flera, utbildningar finns för både omvårdnadspersonal 
samt legitimerad personal. Vid genomgång av öppna jämförelser rörande hälso- och sjukvård 
för 2022 kunde vi konstatera att verksamheten kunde ange att kompetensmöjligheter fanns 
i utbildningsplattformen för undersköterskor och omvårdnadspersonal på samtliga 
efterfrågade punkter. Även gedigen delgeringsutbildning för läkemedelshantering (grund) 
finns med i portalen som tagits fram under 2022 innehållande inläsningsmaterial, filmer, 
självtest, slut-test med slumpade frågor där alla rätt måste uppnås på slutprovet. Inför 
delegering sker även kliniskt utbildningstillfälle med utbildningssjuksköterskan. Samma 
förfarande sker vid tilläggsdelegering för diabetes/Insulin. I syfte att säkerställa att personal 
nyttjar utbildningsportalen samt tillgodogör sig genomgångna utbildningar går det dels att ta 
ut statistik på grupp och individnivå. Vid genomgången utbildning visas godkänt antal 
poäng/antal rätt eller godkänt/ej godkänt. Resultatet skrivs ut och visas för ansvarig chef och 
i vissa fall även för patientansvarig sjuksköterska. Vid genomgången utbildning för 
omvårdnadspersonal behöver sjuksköterska följa upp förvärvad kunskap och tillsammans 
med berörd person och chef för verksamheten se till att inhämtad kunskap omsätts i det 
dagliga omvårdnadsarbetet. Verksamhetschef/enhetschef ansvarar för uppföljning i  
maj månad 2023. 
 
Inställelsetid  
Det finns tankar om att införa en inställelsetid för sjuksköterskor. Syftet med en inställelsetid 
är att säkra upp och kvalitetssäkra att insatser och bedömningar som kräver kompetens på 
sjuksköterskenivå utförs inom rimlig tid och utifrån patientens behov samt ordinerad vård 
och behandling. Insatser och bedömningar som görs i nära anslutning till att 
omvårdnadspersonal meddelar symtomiakttagelser hos patient medför att bedömningar 
utförs av legitimerad personal med adekvat kompetens. Det skulle ge större möjlighet för 
sjuksköterskan att arbeta med beslutsunderlag samt i större utsträckning arbeta mot 
personcentread vård samt ta eventuell läkarkontakt på tidigt stadium vilket ger ökad 
möjlighet för uppföljning av patienten och i det fall läkarbesök behöver göras finns bättre 
möjlighet även för läkare att planera för patientbesök. Inför ett införande av inställelsetid för 
sjuksköterska, finns det med i tanken att omvårdnadspersonal och patienter ska kunna 
känna trygghet i vetskapen att när behov finns utifrån medicinsk prioritering föreligger finns 
tillgänglighet till sjuksköterska. Verksamhetsledning och MAS ansvarar för arbete med att se 
över möjligheter, vinster, risker och konsekvenser vilket kommer att ske under våren 2023.     
 
Läkartillgänglighet 
Antal läkarbesök en normal månad säger inte något om patientens behov utifrån sitt 
hälsotillstånd. Det finns inga signaler för att det råder brist på tillgänglighet för läkarkontakt 
för personer boende på Säbo i Tomelilla kommun. Det finns patientansvarig läkare för 
samtliga patienter på Säbo. Patienter får läkarkontakt med läkare från den vårdcentral de är 
listade på. Primärvårdens läkare kommer ut till Säbo för så kallad sittrond och i övrigt nåbara 
genom kontakt via sjuksköterska eller egen personlig kontakt. Läkare från primärvården gör 
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hembesök vid uppkommet behov. På jourtid kontaktas Falck jourläkare för rådgivning samt 
bokning av hembesök. Tomelilla kommun har avtal med samtliga primärvårdsaktörer 
verksamma inom kommunen för läkarmedverkan, råd, stöd och fortbildning för kommunens 
sjuksköterskor. Läkare från primärvårdens kliniker är även tillgängliga på utsedd tidpunkt 
dagligen på vardar för kontakt med vårdplaneringssjuksköterska och andra prioriterade 
ärenden. Det har tidvis bemannats med hyrläkare på en av primärvårdsklinikerna vilket 
medfört att kommunens sjuksköterskor inte etablerat likvärdigt samarbete med dessa läkare 
som med de som varit anställda under många år på andra kliniker. Detta ligger till grund för 
sjuksköterskornas uttryckta svårigheter hos privat aktör. Detta ligger kvar även om 
situationen rådde längre tillbaka det och det egentligen numera inte råder brist på möjlighet 
till läkarkontakt. Synsättet om svårigheter har ärvts vidare inom personalgruppen. God 
samverkan råder mellan kommun och primärvård och fortsatt samverkan sker 
återkommande. Både primärvården och kommunen är angelägna om att nuvarande ovan 
beskrivna negativa syn på privat aktörs agerande ska förändras. Samverkansdag för 
primärvården och kommunens sjuksköterskor och ledning är planerad. MAS, 
verksamhetsledning för HSL i kommunen och primärvården ansvarar för fortsatt samverkan 
och uppföljning av att avtal för läkartillgänglighet följs upp. Återkommande möten och 
samverkansaktiviteter är planerade under 2023. Uppföljning av avtal som reglerar tillgång till 
läkare sker löpande på samverkansmöten mellan kommun och primärvård minst två gånger 
per termin. Vid avvikelser från avtal som berör läkartillgänglighet bör avvikelse registreras 
enligt rutin. 
 
Bristpunkt enligt IVO:  
“behärskar inte det svenska språket i tillräcklig omfattning”  
 
Identifierade bakomliggande faktorer samt belysta händelsesamband: 
I IVO:S bedömning anges att kompetensbristerna i svenska språket utgör en 
patientsäkerhetsrisk och medför att kommunen inte säkerställer att kraven på att en god 
vård uppfylls. Enligt angivelse av IVO i beslutsunderlaget, uppgav sjuksköterskorna att de 
flesta vård- och omsorgspersonal har tillräckliga kunskaper i det svenska språket men att alla 
inte förstår allt. Brister i vård- och omsorgspersonalens kompetens i svenska språket kan 
leda till missförstånd och oklarheter till exempel i samband med telefonsamtal då det kan 
vara svårt att uppfatta vem det gäller, vad det gäller och att personal inte förstår så att de 
kan ta emot instruktioner av sjuksköterskan. Detta varierar mellan boenden.  
 
Åtgärder som verksamheten vidtagit eller planeras vidta samt tidsplan och ansvar för 
åtgärder/uppföljning. Uppföljning av hur effekt ses av vidtagna åtgärder. 
 
Språkkunskaper 
Grundläggande språkkompetens krävs för att få en grunddelegering. Både skriftligt och 
muntlig förståelse krävs. Utbildningspaketet för delegering är gediget med 
inläsningsmaterial, filmer, självtest och slut-test baserat på slumpade frågor där det krävs 
alla rätt på provet för att gå vidare till kliniskt tillfälle med utbildningssjuksköterska. Det är i 

12



 
 

8 
 

fösta hand utbildad undersköterska och personal med grunddelegering som ska kontakta 
sjuksköterska vid patientärenden. Vid anställning läggs stor vikt vid språkkompetens. Vid 
intervjutillfället säkerställs kompetensen och vid tveksamheter läggs stor vikt vid 
referenstagningen. Vårdyrkena är bristyrken och under vissa perioder till exempel under 
sommaren kan det förekomma vikarier med sämre språkkompetens. Det finns ordinarie 
personal kvar i verksamheten som kan vägleda insatta vikarier. Arbetsupplägg samt 
fördelning av arbetsuppgifter kan ses över i de verksamheter som sjuksköterskor 
uppmärksammat brist kring språkkompetens så att kontakt med sjuksköterska kan ske med 
följsamhet till rutin. Verksamhetsansvariga chefer har ansvar för att leda och fördela arbetet 
samt följa att rutiner framåt följs. Uppföljning sker för verksamheten genom fortsatta 
dialogsamtal med verksamhetsansvariga kring bemanning, kompetens och 
språkkunskaper. Uppföljning av hur sjuksköterskor framåt i tiden upplever inringade 
personals följsamhet till rutiner (att person med rätt kompetens och språkkunskaper 
kontaktar) och att personal även visar följsamhet mot rutinen för SBAR följs upp under 2023. 
 
Bristpunkt enligt IVO:  
“dokumentationen sker inte enligt gällande regelverk”  
 
Identifierade bakomliggande faktorer samt belysta händelsesamband: 
Dokumentationen anses inte ske enligt gällande regelverk. IVO bedömer att bristerna utgör 
en patientsäkerhetsrisk. IVO konstaterar att det finns patientsäkerhetsrisker kopplat till 
dokumentationsbrister som påverkar patienter i hög eller måttlig grad. Sjuksköterskorna 
menar IVO, kan ha svårt att hitta relevant information i journalerna. Dokumentationen är 
inte enhetlig i användandet av sökord och alla sjuksköterskor dokumenterar inte. 
Vårdgivaren brister i egenkontroll av dokumentationen i patientjournalen. IVO anser att en 
relevant och aktuell dokumentation är av stor betydelse för att bidra till en god och säker 
vård av patienten. Ju fler som är involverade i patientens vård och behandling desto viktigare 
är det att det finns en tydlig dokumentation som innehåller en planering för vård och 
behandling. IVO anser också att den som arbetar patientnära ska ha tillgång till den 
information som krävs för en god och säker vård. Sjuksköterskorna anser att 
dokumentationen i den kommunala hälso- och sjukvårdsjournalen är tillräcklig för att uppnå 
patientsäker vård. Enligt sjuksköterskorna har samtliga patienter vårdplaner upprättade och 
dokumenterade i det kommunala journalsystemet. Samtidigt framför sjuksköterskorna att 
det är svårt att hitta relevant information i journalerna då sjuksköterskorna dokumenterar 
olika och använder olika sökord. Det är inte heller alla sjuksköterskor som dokumenterar. 
Det kan vara svårt för tjänstgörande sjuksköterska att veta vilka insatser som är utförda eller 
som ska utföras. Sjuksköterskorna anser att de har tillgång till alla journaler de behöver men 
uppger att det kan ta tid innan nyanställda sjuksköterskor och hyrsjuksköterskor får 
inloggning till systemen. Vård- och omsorgspersonalen kan inte läsa dokumentation i hälso- 
och sjukvårdsjournalen utan sjuksköterskorna får skicka meddelande via journalsystemet,  
informera på möten och skriva ut information. IVO anser att patienter på SÄBO ska ha 
vårdplaner som utgår från deras aktuella tillstånd och behov. En förutsättning för god och 
säker vård är att information finns tillgänglig för den vård- och omsorgspersonal som utför 
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hälso- och sjukvårdsinsatserna. Om det saknas en tydlig dokumentation och planering för 
patienten finns risk för att rätt åtgärder inte vidtas om patienten blir försämrad. Det kan leda 
till att patienten drabbas av onödig inläggning på sjukhus alternativt inte får tillgång till  
nödvändig sjukhusvård. Andel patienter utan dokumenterad vårdplan under mätperioden 
för journalgranskning var låg. I Tomelilla kommun saknade 13% dokumenterad vårdplan 
jämfört med genomsnittet för Skåne som låg på 23% och jämfört med riket som låg på 44%.   
I det tidigare dokumentations-verktyget som numera är utbytt kunde inte inregistrering ske 
av åtgärdskoder KVÅ-ICF.   
  
Åtgärder som verksamheten vidtagit eller planeras vidta samt tidsplan och ansvar för 
åtgärder/uppföljning. Uppföljning av hur effekt ses av vidtagna åtgärder. 
 
Utbildning i dokumentation 
Byte av dokumentationssystem påbörjades i maj 2022. Utbildning av personal har 
genomförts och så kallade superanvändare finns inom kommunens verksamheter.  
Fortsatt genomgång i dokumentationsverktyget behövs och plan har upprättats med 
fördjupad utbildning för HSL-personal som även påbörjats i februari 2023. Framtagna 
moment i utbildningspaket riktar sig till samtlig HSL-personal genom gemensamma 
utbildningstillfällen i grupp med handledning. Chef finns med vid genomgångarna och går 
samtidigt igenom regelverk för dokumentation. Ökad kunskap om krav på dokumentation 
kommer att erhållas liksom struktur för hur dokumentation ska genomföras i 
dokumentationsverktyget vilket sammantaget leder till en enhetlig dokumentation som blir 
tydlig och mer lättarbetad då alla vet hur, var och vad som ska dokumenteras i systemet. 
Även genomgång av kalenderfunktionen som finns inlagd i dokumentationsverktyget 
kommer att göras i syfte att förtydliga moment kring insatsplanering.  
Utbildningspaketet för HSL-personal pågår under februari till mars 2023. Uppföljning 
kommer att ske löpande med stickprovskontroller och följs upp under Q 3 2023 med 
uppföljande avstämnings- och utbildningstillfälle. Verksamhetschef HSL ansvarar för 
utbildningen med återkoppling till MAS. 
 
Dokumentationsskyldighet 
Uttalande om “att inte alla sjuksköterskor dokumenterar” härrör mest troligt från den tid då 
hyrsköterskor togs in i verksamheten. Det flesta bemanningssjuksköterskorna skötte sina 
uppdrag bra med något undantag där verksamheten såg brister i den inhyrda 
sjuksköterskans förmåga. Personen avslutades från sitt uppdrag. Det är ändå av värde för 
verksamheten att säkerställa att all HSL-personal dokumenterar enligt skyldighet. Kontroll av 
inloggningar till dokumentationssystemet i jämförelse med uppgifter om vilken personal som 
varit i tjänst under mätperioden kan genomföras med lämplig intervall för säkerställande att 
all personal dokumenterar enligt åtagande. Loggkontroll sker vanligen i verksamheten som 
en förebyggande åtgärd syfte att förhindra dataintrång och säkerställa att personal inte tar 
del av patientuppgifter utöver de uppgifter som arbetet kräver. Omvänd loggkontroll kan 
genomföras för att säkerställa att tjänstgörande personal arbetar med dokumentations-
verktyget. Löpande uppföljning på månadsbasis under året av verksamhetschef HSL. 
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Journalgranskning 
Införande av kollegial journalgranskning för legitimerad personal sker i verksamheten med 
start i Q 3 2023. Planering för uppstart finns och utbildningsplan är framtagen. Granskning 
kommer att ske efter framtagen mall. Syftet med kollegial journalgranskning är att berika 
lärandet kring dokumentation samtidigt som det finns möjlighet att se eventuella brister i 
dokumentation och då kunna ge extra stöd och genomgång. Kollegial granskning startar 
under hösten 2023 och leds av verksamhetschef HSL med återkoppling till MAS.  
Granskningsprokoll fölls löpande upp av verksamhetsansvarig i dialog med MAS. Vid 
upptäckt av förbättringsområden presenteras fortsatt strategi för ökad kvalitet. 
 
Inlogg till dokumentationsverktyget 
Att få fram nya inlogg för nya medarbetare till dokumentationsverktyget har inte varit ett 
problem och är inte heller ett problem i realtid. Inlogg och genomgång av dokumentations-
verktyget för nya medarbetare kan ordnas på mycket kort tid. Det som möjligen kan ligga till 
grund för denna villfarelse är att SIHTS-kort ibland kan ta lite längre tid att få tillhanda. 
Tyvärr inte något som verksamheten kunnat påskynda men inte heller har verksamheten 
upplevt någon orimlig väntetid. Det går i väntan på SIHTS-kort att använda andra 
inloggningsalternativ (Freja-ID, Bank-ID, SMS-kod).   
  
Vårdplaner 
Vårdplaner har i hög grad både funnits tidigare och så även finns det i nutid. Varje vårdplan 
skrivs ut och finns i patients HSL-pärm. Merparten av de som bor på Säbo har flersjuklighet 
och inte sällan finns kognitiv svikt eller andra faktorer som påverkar hur given information 
uppfattas, minns och kan återges och i vilken grad termen “vårdplan” används av nuvarande 
patienter som bor på Säbo. Även medicinsk vårdplan från läkare finns inskannad i 
dokumentationsverktyget och finns även den tillsammans med ordinationsunderlag och 
annan information av vikt i patientens HSL-pärm. Att både upprätta omvårdnadsplaner samt 
dokumentera att plan upprättats liksom att skanna in medicinsk vårdplan och dokumentera 
att plan inkommit sker, dock kommer verksamheten i den fördjupade dokumentations-
utbildningen att ange hur planer läggs in och dokumenteras kring så att detta moment sker 
på enhetligt sätt. Utbildningspaketet för HSL-personal pågår under februari till mars 2023. 
Uppföljning kommer att ske löpande med stickprovskontroller och följs upp under Q 3 2023 
med uppföljande avstämnings- och utbildningstillfälle. Verksamhetschef HSL ansvarar för 
utbildningen med återkoppling till MAS. 
 
KVÅ-ICF koder 
I det under 2022 införda dokumentations-verktyget finns struktur för åtgärdskoder KVÅ-ICF 
som numera kan rapporteras in.  
 
Bristpunkt enligt IVO:  
“IVO:s granskning visar att det till viss del inte finns en kontinuitet i personalgruppen som 
främjar en god vård. IVO bedömer att bristerna utgör en patientsäkerhetsrisk.”  
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Identifierade bakomliggande faktorer samt belysta händelsesamband: 
IVO konstaterar att det finns brister i personalkontinuiteten bland vård- och  
omsorgspersonal och sjuksköterskor vilket inte främjar god vård. Att ständigt möta nya  
vårdkontakter kan skapa otrygghet, leda till bristfällig vård och medföra ökade risker för 
patienten. IVO menar att bristande personalkontinuitet, med personal som inte sedan 
tidigare känner patienten, i kombination med brist på dokumentation utgör en riskfaktor för 
patientsäkerheten.  Riskerar kan ske i större utsträckning när det är många olika 
sjuksköterskor inblandade i patientens vård och behandling. Vid intervju med 
sjuksköterskorna framkom att det finns brister i sjuksköterskekontinuiteten över dygnet. Det 
saknades ordinarie sjuksköterskor i kommunen, som därför har hyrt in bemannings-
sjuksköterskor. Sjuksköterskorna uppger att kontinuiteten för vård- och omsorgspersonal 
periodvis brister. De berättar att personalen byter mellan hemtjänst och SÄBO vilket 
relateras till resurspass som uppkommer för personal som nyttjat rätten att arbeta heltid. 
Kontinuiteten bland vård och omsorgspersonal skiljer sig också mellan områdena i 
kommunen. Enligt sjuksköterskorna har även fyra av sex vård- och omsorgspersonal på en 
enhet/avdelning sagt upp sig.   
 
Åtgärder som verksamheten vidtagit eller planeras vidta samt tidsplan och ansvar för 
åtgärder/uppföljning. Uppföljning av hur effekt ses av vidtagna åtgärder. 
 
Bemanning 
Bristande kontinuitet av ordinarie personalbemanning har förekommit under en tid tillbaka. 
Största vakansbehovet fanns under 2020–2021. Sjukfrånvaron ökade och restriktionerna 
under pandemin påverkade personalkontinuiteten. Den inhyrning av personal inom HSL som 
skett har dock inte bestått av enstaka pass utan de som tagits in har varit hos kommunen 
under lång tid. Behovet av inhyrd personal har minskat då andelen tillsatta tjänster 
successivt ökade under 2022. Uppfattningen om bristande kontinuitet i nuläget är inte 
baserad på fakta. En hög grad av kontinuitet finns i verksamheten som arbetat intensivt med 
att ska vara god kontinuitet inom vård och omsorg. Översyn av scheman har skett i flera 
verksamheter i syfte att skapa god täckningsgrad och god kontinuitet. Uppföljning av 
personalresurser sker kontinuerligt av verksamhetsansvariga chefer. 
 
Resurspass 
I Tomelilla kommun är normen heltidsanställning. Det har medfört att erfaren och 
kompetent omvårdspersonal i en del fall har så kallade resurspass. Resurspass uppstår när 
det finns överkapacitet inom den verksamhet där ens normala tjänstgöring finns. Det ger ett 
minskat behov av timvikarier då ordinarie personal har tid som kan användas för att täcka 
behov eller frånvaro. I stor utsträckning används denna tid på egna enheten så att man blir 
vikarie för en kollega som är ledig eller frånvarande av annan anledning med syfte att ge en 
god kontinuitet med ordinarie personal. På Säbo möter en boende under fjorton dagar ett 
snitt på 17 personer där 1 eller två personer (8 procent) vid något tillfälle inte tillhör den 
ordinarie personalstyrkan.  
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Verksamhetens chefer har ansvar för fortsatt god kontinuitet i samtliga personalgrupper.  
 
Bristpunkt enligt IVO:  
“läkemedelshanteringen sker inte på ett patientsäkert sätt”  
 
Identifierade bakomliggande faktorer samt belysta händelsesamband: 
I IVO:s tillsynredovisning anges att läkemedelshanteringen i Tomelilla kommun inte sker på 
ett patientsäkert sätt. Bristerna avser vård- och omsorgspersonalens utförande av 
delegerade uppgifter och dokumenterade läkemedelsgenomgångar. Dessa brister medför en 
patientsäkerhetsrisk. IVO anser också att det är en brist att vårdgivaren inte uppfyller kraven 
planering, ledning och kontroll såsom framgår av PSL. Av journalgranskningen framgår att 
andelen patienter utan dokumenterad Läkemedelsgenomgång för Tomelilla anges i nyckeltal 
på 78%, för Skåne 60% och för riket på 51%. Andelen patienter utan dokumenterad 
Läkemedelsgenomgång, av de med läkemedel som bör undvikas anges nyckeltal för 
Tomelilla på 86%, för Skåne på 54% och för riket på 44%. För andelen patienter med 
läkemedel som bör undvikas låg Tomelilla på 18%, Skåne på 18% och riket 20%. IVO anser att 
det är av största vikt att kommunerna i samverkan med regionen medverkar till att 
läkemedels-genomgångar genomförs för att se till att dessa patienter inte får läkemedel som 
bör undvikas. IVO konstaterar att det saknas dokumenterade läkemedelsgenomgångar i den 
kommunala hälso- och sjukvårdsjournalen. Vid inspektionen framkom att 
läkemedelsgenomgångar genomförs men att det brustit i dokumentationen. Huvudmannen 
anses därför inte ha möjlighet att följa upp och säkerställa att samtliga patienter erbjuds en 
årlig läkemedelsgenomgång. IVO anser att det är av vikt att läkemedelsgenomgångar finns 
dokumenterade i den kommunala hälso- och sjukvårdsjournalen även om huvudansvaret för 
Läkemedelsgenomgång åligger regionen som huvudman.  
 
Sjuksköterskorna framförde att de anser sig ha förutsättningar att delegera enligt  
delegeringsföreskriften och att vård- och omsorgspersonal som inte anses lämpliga inte 
delegeras. Sjuksköterskorna har också förutsättningar att ge stöd och handledning till 
delegerad personalen. Vidare uppger sjuksköterskorna att vård- och omsorgspersonal  
oftast utför delegerade insatser på ett patientsäkert sätt. Det har skett förväxlingar av  
dospåsar, till exempel när delegerad personal har haft arbetsrutiner som inte är adekvata 
eller när de inte läst läkemedelslistan. Enligt sjuksköterskorna får samtliga patienter en 
läkemedelsgenomgång varje år men att det brister i dokumentationen. De har tillgång till 
farmaceut och det finns en funktion i Pascal; som är ett system för förskrivning av 
läkemedel, som aviserar om det finns ordinationer med olämpliga läkemedel. Två av fyra 
intervjuade patienter hade diskuterat läkemedelsbehandling tillsammans med  
läkare det senaste året. Majoriteten av intervjuade patienter kände sig trygga med att få rätt 
läkemedel vid rätt tillfälle.  
 
Åtgärder som verksamheten vidtagit eller planeras vidta samt tidsplan och ansvar för 
åtgärder/uppföljning. Uppföljning av hur effekt ses av vidtagna åtgärder. 
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Läkemedelshantering - delegerad personal 
Brister som anges av IVO i beslutsunderlaget för delegerad personals agerande rörande 
läkemedelshantering, kommer att tas upp med respektive chef. Återkoppling kring 
patientsäkerhet ingår i verksamhetens dialogsamtal mellan chefer och övergripande ledning. 
Vid behov av förändrade arbetssätt för omvårdnadspersonal samt strategier för att nå 
följsamhet till gällande rutiner gör berörd chef en åtgärdsplan för sin verksamhet som 
kommer att följas upp av MAS och SAS. Arbete har påbörjats med att titta på lämpliga 
egenkontrollunderlag för HSL som förväntas kunna bli klara under 2023. 
  
Delegeringsutbildning 
Ny delegeringsutbildning för läkemedel och tilläggsutbildning för diabetes har införts i 
verksamheten under 2022. Årlig förnyelse av test med godkänt resultat krävs för att 
delegering ska kunna förnyas. Årlig genomgång av material inför test kommer att leda till att 
omvårdnadspersonal både kommer att ha god kompetens och även behöver visa att de kan 
arbeta och utföra arbete genom lämpliga arbetssätt och med följsamhet till rutiner. 
Delegeringsutbildningen kvalitet och innehåll utvärderas vid mist två tillfällen årligen av 
MAS, verksamhetschef HSL samt utbildningssjuksköterska. 
 
Avvikelser läkemedel 
Registrerade avvikelser rörande läkemedelshantering med viss allvarlighetsgrad går direkt till 
MAS för utredning och analys. Avvikelser med mindre angiven allvarlighets angivelse utredas 
av respektive chef. MAS kommer att under 2023 följa upp läkemedelsavvikelser som 
verksamhetens chefer utrett genom löpande stickprov i syfte att säkerställa att utredning 
analys görs korrekt, att delegerande sjuksköterska kontaktas samt att säkerställande av 
åtgärdsförslag genomförs och följs upp i verksamheten.  
 
Läkemedelsgenomgångar 
Läkemedelsgenomgångar genomförs i samverkan med primärvården och erbjuds samtliga 
patienter. Vid tiden IVO:s journalgranskning dokumenterades läkemedelsgenomgångar i 
liten omfattning. Stora förbättringar har skett under senare år inom området för både 
dokumentation och samverkan med primärvården vilket lett till att samtliga patienter 
erbjuds läkemedelsgenomgång som efter genomförande dokumenteras i både 
primärvårdens journal samt i kommunens hälso- och sjukvårdsjournal. 
Kommunsjuksköterska dokumenterar när patient erbjuds läkemedelsgenomgång och 
dokumenterar resultat av genomförandet. Dokumentation kring läkemedelsgenomgångar 
finns inkluderat i pågående dokumentationsutbildning. Utvärderas av verksamhetschef HSL 
under hösten 2023 med återkoppling till MAS. 
 
Läkemedel för äldre 
Primärvårdens arbete med att välja lämpliga läkemedel för äldre har förbättrats under åren 
som gått sedan granskningen. Andelen patienter med insatta läkemedel som bör undvikas 
låg vid tiden för journalgranskningens genomförande på samma nyckeltal som Skåne 
och nyckeltal något lägre än för riket. Resultatet från dåtida granskningen var således inte 
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sämre än i övriga kommuner i Skåne och i riket trotts en mycket ansträngd tid i pandemins 
tecken, vilket påvisar att inte fler patienter i Tomelilla hade olämpliga läkemedel för äldre än 
genomsnittet i Sverige men att det vid tiden för granskningen inte dokumenterades i 
tillräcklig omfattning i kommunens patientjournaler. När kommunsjuksköterska i 
förskrivningsverktyget Pascal, ser att något läkemedel inte anses lämpligt för äldre, tas 
kontakt med förskrivande läkare med frågeställning om ordinerat preparat fortsatt ska vara 
insatt. Läkare står för endera kvarstående ordination, ersättningsordination eller utsättande 
ordination. I vissa fall finns även om önskvärt, inte bättre alternativ att finna. Vid förändring i 
ordination lägger läkare in i ordination Pascal och kommunsjuksköterska noterar 
läkemedelsändring samt skriver ut nytt ordinationsunderlag enligt rutin.  
 
Extern kvalitetsuppföljning för läkemedelshantering 
Kommunen har under januari 2023 genomfört extern kvalitetsuppföljning av 
läkemedelshantering via apotek genomförd av farmaceut. Analys av förbättringsförslag samt 
intern rapportsammanställning kommer att ske under februari samt återkopplas till 
verksamheten under mars månad 2023. Översyn av rutin för läkemedelshantering samt rutin 
för delegering sker samtidigt för eventuell uppdatering. MAS ansvarar för att årlig extern 
kvalitetsuppföljning avseende läkemedelshantering sker. Uppföljning år 2023 av 
läkemedelshantering, delegeringsaspekter, interna och externa samverkansområden samt 
dokumentation kommer att följas av MAS i nära samverkan med respektive 
verksamhetschefer/enhetschefer.  Uppföljning kommer att ske genom verksamhetens 
egenkontrollanalyser avseende säkra arbetssätt, följsamhet mot rutiner och presentation av 
mätbarhet i kvalitetsparametrar i dialogsamtal vid återkommande och planerade tillfällen.  
 

Bristpunkt enligt IVO:  
“personal som arbetar med patienter i livet slutskede har inte tillgång till 
information om hur vården ska genomföras och brytpunktsamtal dokumenteras 
inte i den kommunala hälso- och sjukvårdsjournalen”  
 
Identifierade bakomliggande faktorer samt belysta händelsesamband: 
IVO anger att tillsyn visade att det finns brister kopplade till vård i livets slutskede i Tomelilla 
kommun. IVO kan av den kommunala hälso- och sjukvårdsjournalen inte utläsa att  
brytpunktssamtal genomförts när vården övergår i livets slutskede. IVO anser att dessa 
brister medför att patienten inte får god vård och att personal som arbetar med patienter i 
livets slutskede inte har tillgång till information om hur vården ska genomföras. För att 
uppnå en god och säker vård ska patienten och i förekommande fall närstående vara 
informerade, delaktiga och ge samtycke till vård och behandling. När vården går in i  
livets slutskede och palliativa insatser sätts in ska det hållas ett så kallat brytpunktsamtal 
med patienten och/eller närstående. Samtalet som förs med läkare, är centralt för att 
patienten ska få inflytande över hur den sista tiden i livet ska bli. Resultatet från 
brytpunkts-samtalet behöver vara känt av den personal som vårdar patienten i livets 
slutskede och därför är dokumentationen viktig. Att brytpunktssamtal inte dokumenteras 
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utesluter inte att de genomförts men bara inte dokumenterats i den kommunala hälso- och 
sjukvårdsjournalen. Det kan också betyda att inget samtal har genomförts. Oavsett vilket så 
menar IVO att effekten riskerar att bli densamma för patienten, nämligen att personalen 
saknar information om hur vården i livets slutskede ska genomföras. Vid IVO:s 
journalgranskning av de kommunala hälso- och sjukvårdsjournalerna saknades 
dokumenterat brytpunktsamtal för samtliga avlidna patienter. IVO anser även att det är en 
brist att ledningen inte haft en plan för uppföljning av vidtagna och  
planerade åtgärder inom området. Enligt IVO anger sjuksköterskorna vid intervjutillfället 
att de ett har arbetssätt där de skapar förutsättningar för att patient och anhörig ska förstå 
att vården har övergått till vård i livets slutskede. De flesta patienter/ anhöriga erbjuds 
brytpunktssamtal men sjuksköterskorna dokumenterar inte alltid att det har skett i den 
kommunala hälso- och sjukvårdsjournalen. Det framgår alltid i journalen att patientens vård 
har övergått till vård i livets slutskede. Sjuksköterskorna framför att arbetet med 
brytpunktssamtal är stabilt med de offentliga vårdcentralerna där patienterna har 
patientansvarig läkare men att det kan brista vid den privata vårdcentralen.  
 
Vid IVO:s journalgranskning av de kommunala HS-journalerna saknades dokumenterat 
brytpunktssamtal för samtliga avlidna patienter. IVO anser även att det är en brist att 
ledningen inte hade en plan för uppföljning av vidtagna och planerade åtgärder inom 
området. Enligt IVO:s journalgranskning för mätperioden, visar nyckeltal för andel avlidna 
patienter som inte har dokumenterat brytpunktssamtal för Tomelilla 100%, för Skåne 83% 
och för riket 75%. För andelen patienter som inte har en dokumenterad läkarkontakt veckan 
före tre palliativa läkemedel omnämns i journalen finns ingen notering för Tomelilla -, för 
Skåne anges 11% och för riket 13%. Då ingen procentsats angivets för Tomelilla och inte 
heller någon kommentar givets, uppstår tolkningsutrymme. Utebliven angivelse kan tolkas 
som att samtliga patienter har en dokumenterad läkarkontakt veckan före tre palliativa 
läkemedel omnämns i journalen alternativ tolkning kan vara att det inte gick att i 
granskningen se samband mellan läkarkontakt, tidsfaktor och tre läkemedel för palliativ 
vård. Dessa uppgifter påvisar att trotts att antalet avlidna patienter för Tomelilla kommun 
utgör 100 % i beslutsunderlaget och det faktiska antalet avlidna som fanns i granskade 
journaler inte presenterats, går det inte att få en uppfattning av den faktiska omfattningen. 
Vid tiden för begäran om journaler skickades journaler till IVO på 38 personer som alla 
bodde eller bott på Säbo under granskningsperioden för granskning. Andelen patienter som 
saknade ett dokumenterat brytpunktssamtal, av de där minst tre palliativa läkemedel 
omnämndes i journalen anges för Tomelilla till 86%, Skåne 79% och riket 66%. Vidare 
framförde sjuksköterskorna att läkare sällan ordinerar palliativa läkemedel innan patientens 
vård övergått i detta skede och att sjuksköterskorna aldrig påbörjar läkemedelsbehandling 
utan kontakt med läkare. De har alltid förutsättningar att arbeta enligt gällande lagrum, 
föreskrifter och nationella riktlinjer vid vård i livets slutskede. Sjuksköterskorna uppger att 
arbetet med att använda skattningsskalor vid vård i livets slutskede kan utvecklas. 
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Åtgärder som verksamheten vidtagit eller planeras vidta samt tidsplan och ansvar för 
åtgärder/uppföljning. Uppföljning av hur effekt ses av vidtagna åtgärder. 
 
Brytpunktssamtal 
Förklaringen till varför inget brytpunkssamtal dokumenterats i avlidna patienters journaler 
för Tomelillas Säbo:n är troligen flera. Dels borde det lämnats information till kommunens 
sjuksköterskor om vikten av att dokumentera kring brytpunktssamtal i hälso- och 
sjukvårdsjournal. Mätperioden för journalgranskningen genomförande inföll under 
pandemin. Före vaccinets tillkomst mot Covid-19 drabbades många äldre i hela landet av 
svår sjukdom, behov av sjukhusvård och bortgång i viruset. Många drabbade familjer runt 
om i landet har synliggjort att det vid svår sjukdom och kort insjuknandeperiod inte alltid 
finns möjlighet att hålla ett regelrätt brytpunktssamtal. Det är även okänt i detta 
beslutsunderlag om avlidna personer avlidit på sitt Säbo eller på sjukhus. Även annan form 
av hastigt påkomna orsaker som till exempel olyckor, hjärtinfarkt med flera inträffar även 
personer som inte haft behov av palliativ bedömning och som bor på Säbo. Verksamheten 
vill på alla sätt medverka och samverka tillsammans med primärvården för att 
brytpunktssamtal både genomförs och dokumenteras av båda vårdgivarna i respektive 
patientjournal. Plan för åtgärder har utformats. I pågående 
dokumentationsfördjupning/utbildning som pågår för HSL-personal, visas och beskrivs hur 
och var i dokumentationsverktyget som erbjudande om brytpunktssamtal samt genomfört 
brytpunktssamtal samt palliativ vårdplan ska dokumenteras. Uppföljning och kontroll av att 
erbjudande om brytpunktsamtal samt genomfört brytpunktssamtal dokumenteras i 
kommuns hälso- och sjukvårdsjournal sker kvartalsvis under 2023.   
Dokumentationsfrämjande utbildningens effekt följs upp av verksamhetschef HSL via 
egenkontrollanalys med återrapportering till MAS. 
 
Patientansvarig läkare 
I redogörelsen från IVO anges att “Sjuksköterskorna framför att arbetet med 
brytpunktssamtal är stabilt med de offentliga vårdcentralerna där patienterna har 
patientansvarig läkare men att det kan brista vid den privata vårdcentralen.” Verksamheten 
tolkar denna textåtergivelse som att sjuksköterskorna menar att det inte alltid finns 
patientansvarig läkare för patienter som är listade på primärvården i privat regi. Det finns 
patientansvarig läkare även i denna primärvårdsverksamhet. Det har inte inkommit klagomål 
eller synpunkter från patienter, närstående eller patientnämnd. En sådan grad av 
allvarlighetsfaktor som att det kan saknas patientansvarig läkare och att brytpunktssamtal 
därav inte kan genomföras skulle generera avvikelse till MAS. I syfte att säkerställa fakta 
kring möjligheter att genomföra brytpunktssamtal tas punkten upp på ett samverkansmöte 
med primärvården.  
 
Utveckling av palliativ vård 
Samarbete mellan kommunen, ASIH och primärvården har inletts. Palliativa ombud har 
utsetts i sjuksköterskegruppen. Kommunen har en fast kontaktläkare på ASIH för 
utvecklingen av den palliativa vården. Under mars månad kommer en samverkansdag för 
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kommunens och primärvårdens sjuksköterskor och ledning att genomföras. Läkare och 
sjuksköterska från ASIH kommer att medverka. Plan finns även för att börja registrering i 
Nationell palliativ vårdplan (NPV) under året. Arbete med skattningsskalor som var ett 
önskemål från sjuksköterskegruppen kan då även komma i gång. Kontaktläkaren från ASIH 
kommer även att bjudas in till MAS-möten.  
  
Palliativ omvårdnadsplan 
Även i de fall som inte brytpunktssamtal inte finns dokumenterade upprättas en palliativ 
omvårdnadsplan. Den palliativa omvårdnadsplanen finns i kommunens patientjournal samt i 
patientens HSL-pärm och kan läsas av all berörd omvårdnadspersonal. Samtliga 
förekommande omvårdnadsplaner och medicinska vårdplaner finns i både dokumentations-
verktyget samt i patientens HSL-pärm. I den Palliativa omvårdnadsplan beskrivs även hur 
patienten vill ha vården utformad och för personen andra viktiga företeelser. Uppföljning av 
att brytpunktssamtal, omvårdnadsplaner och medicinsk vårdplan finns tillgänglig för 
patienten och omvårdnadspersonal ansvarar omvårdnadsansvarig sjuksköterska tillsammans 
med verksamhetschef/enhetschef för i respektive verksamhet. 
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Vård- och omsorgsnämnden 
Tomelilla kommun   
273 80 Tomelilla

Inspektionen för vård och omsorg
Box 4106
203 12 MALMÖ

Telefon +46 10 788 50 00
registrator@ivo.se
  

Org nr 202100-6537

Vårdgivare och huvudman
Tomelilla kommun  

Ärendet
Tillsyn av medicinsk vård och behandling vid särskilda boenden för äldre (SÄBO) som 
drivs av Vård- och omsorgsnämnden i Tomelilla kommun (nämnden).

I tillsynen har Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskat följande områden: 

• Individuell bedömning och kompetensnivå

• Dokumentation och personalkontinuitet
• Läkemedelshantering
• Vård i livet slutskede

Beslut

IVO konstaterar följande brister:
• den personal som gör medicinska bedömningar har inte tillräcklig kompetens för 

arbetsuppgiften och behärskar inte det svenska språket i tillräcklig omfattning
• dokumentationen sker inte enligt gällande regelverk och det finns inte en 

kontinuitet i personalgruppen som främjar en god vård
• läkemedelshanteringen sker inte på ett patientsäkert sätt
• personal som arbetar med patienter i livet slutskede har inte tillgång till 

information om hur vården ska genomföras och brytpunktsamtal dokumenteras 
inte i den kommunala hälso- och sjukvårdsjournalen.

IVO begär med stöd av 7 kap. 20 § patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, att nämnden 
redovisar:
• de åtgärder som vidtagits eller planeras för att komma till rätta med de brister som 

IVO konstaterat
• uppgifter om när åtgärderna genomförts eller kommer att genomföras
• samt hur och när effekten av vidtagna åtgärder kommer att följas upp. 
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Redovisningen ska ha kommit in till IVO senast den 30 mars 2023.

Om bristerna inte avhjälps eller om begärd redovisning inte kommer in inom angiven tid 
kan IVO komma att fatta beslut om föreläggande med eller utan vite. 

Skälen för beslutet

Nedan kommer IVO under varje bristpunkt att redovisa myndighetens bedömning av den 
medicinska vården och behandlingen på SÄBO i Tomelilla kommun. 

Den personal som gör medicinska bedömningar har inte tillräcklig 
kompetens för arbetsuppgiften och behärskar inte det svenska språket i 
tillräcklig omfattning

IVO:s tillsyn visar att personal som gör individuella medicinska bedömningar på SÄBO i 
Tomelilla kommun inte har tillräcklig kompetens för arbetsuppgiften och inte behärskar 
det svenska språket i tillräcklig omfattning. IVO bedömer att den bristande 
kompetensnivån och bristerna i svenska språket utgör en patientsäkerhetsrisk och medför 
att kommunen inte säkerställer att kraven på en god vård uppfylls.

IVO konstaterar vidare att många livsavgörande bedömningar av patienter på SÄBO görs 
av personal som har den lägsta utbildningsnivån. 

Bristerna innebär att den personal som är närmast patienten inte alltid har den kunskap och 
kompetens som krävs för att kunna observera, tolka och signalera när patientens tillstånd 
förändras. I SÄBO har många patienter allvarliga sjukdomar eller befinner sig i livets 
slutskede och det är då viktigt att vård- och omsorgspersonalen t.ex. förstår vilka symtom 
de ska vara uppmärksamma på för att tillkalla sjuksköterska. 

IVO konstaterar att en del av kompetensbristen handlar om att vård- och omsorgspersonal 
har otillräckliga kunskaper i svenska språket. Språkkunskaper och förmåga att 
kommunicera både muntligt och skriftligt är en förutsättning för patientsäkerheten. Det 
finns också en risk att information mellan olika yrkeskategorier missuppfattas eller 
förvanskas. Detta är förstås särskilt allvarligt när det gäller personal med delegering att ge 
läkemedel till patienter. Vid samtal med representanter för kommunens ledning 
framkommer att ledningen inte känner igen de problem med brister i kompetens och 
språkkunskaper som framkommit i IVO:s granskning i samband med patient och 
sjuksköterskeintervjuer. IVO vill påtala att kommunen i egenskap av vårdgivare enligt 
PSL ska kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att kravet på god vård i hälso- 
och sjukvårdslag (2017:30), HSL, upprätthålls och att det är den enskilda arbetsgivaren 
som måste ställa krav vid rekrytering utifrån verksamhetens behov av kvalitet och 
kompetens. 
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IVO konstaterar av underlaget att tillgång till läkare och läkarkonsultation ibland är 
otillräcklig. Det är regionens ansvar att avsätta de läkarresurser som behövs för att 
enskilda ska kunna erbjudas en god hälso- och sjukvård. IVO påtalar att om regionen inte 
uppfyller sina skyldigheter enligt avtalet att tillhandahålla läkare har kommunen rätt att på 
egen hand anlita läkare och få ersättning för sina kostnader för det från regionen. 

IVO grundar sin bedömning på följande resultatredovisning: 

Nyckeltal Tomelilla Skåne* Riket

Av journalgranskningen framgår

Andel patienter som inte har en dokumenterad 
läkarkonsultation en vanlig månad 43% 35% 34%

I sjuksköterskeenkäten uppger sjuksköterskorna att de

Upplever att tillgången till läkare är otillräcklig - 45% 46%

Upplever att läkartillgången inte ökat och att 
läkartillgången är otillräcklig - 37% 42%

Ser patientsäkerhetsrisker avseende tillgången till läkare, 
vilket påverkar patienten i hög eller måttlig grad - 55% 52%

Ser patientsäkerhetsrisker avseende personalens 
kunskaper i svenska, vilket påverkar patienten i hög eller 
måttlig grad

- 81% 87%

Ser patientsäkerhetsrisker avseende hur många patienter 
den enskilda sjuksköterskan ansvarar för, vilket påverkar 
patienten i hög eller måttlig grad

- 65% 63%

* = Resultat för kommuner inom samma region/län.

Uppgifter som framkom vid inspektionen med följande grupper:

Sjuksköterskor

Vid intervju med representanter för kommunens sjuksköterskor framkom att vård- och 
omsorgspersonalens kompetens varierar. Några av personalen saknar vårdutbildning och 
sjuksköterskorna uppger att problemen är större på sommaren då personal kan sakna både 
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utbildning och erfarenhet och inte behärskar svenska språket i tillräckligt omfattning. 
Sjuksköterskorna uppgav att de oftast blir kontaktade vid behov men att det även händer 
att vård- och omsorgspersonalen tar egna, felaktiga, beslut utan kontakt med 
sjuksköterska. 

Sjuksköterskorna uppger att de flesta vård- och omsorgspersonal har tillräckliga kunskaper 
i det svenska språket men att alla inte förstår allt. Brister i vård- och omsorgspersonalens 
kompetens i svenska språket kan leda till missförstånd och oklarheter till exempel i 
samband med telefonsamtal då det kan vara svårt att uppfatta vem det gäller, vad det gäller 
och att personal inte förstår så att de kan ta emot instruktioner av sjuksköterskan. Detta 
varierar mellan boenden. 

Vidare framför sjuksköterskorna att det ser olika ut beträffande läkarkontakten på 
kommunens olika SÄBO. På vissa boenden fungerar kontakten mellan sjuksköterska och 
läkare bra medan det på andra boenden kan vara svårt att få kontakt med läkare när sjuk-
sköterska anser att det finns behov av det. Sjuksköterskorna uppger att det är skillnad på 
om läkaren arbetar på en offentligt driven vårdcentral eller på en privat vårdcentral.

Patienter

Enligt patienterna får de vid behov oftast hjälp av vård- och omsorgspersonalen och av 
sjuksköterska. Två av fyra intervjuade patienter uppger att de alltid får träffa läkare vid 
behov och en patient framför att hen har sagt till om önskad kontakt flera gånger men att 
inget händer. Enligt en annan patient har sjuksköterskan kontakt med läkaren när patienten 
inte har fått träffa läkare. 

När det gäller kompetens i svenska språket så framför patienterna att vissa vård- och 
omsorgspersonal har svårt med svenska språket och att de får upprepa sig för att 
personalen ska förstå. En patient uppger att det finns en personal som inte förstår svenska 
alls. En patient framför att det var kaos med omsorgspersonalen under sommaren. En 
annan patient framför att de är många i personalen och att det även kommer personal från 
andra särskilda boenden.

Ledning

Vid samtal med representanter för kommunens ledning framkom att de inte känner igen att 
det är ett problem gällande vård- och omsorgspersonalens kompetens och språkkunskaper. 
Kommunen har utbildat över 30 vård- och omsorgspersonal via Äldreomsorgslyftet och 
har krav på svenska språket för anställning. I kommunen finns en bemanningsenhet som i 
olika steg säkerställer att den som rekryteras har förmåga att skriva och förstå svenska 
men det görs inga formella språktester. I kommunen finns också servicepersonal anställda 
via arbetsmarknadsåtgärder och det är då inte samma krav gällande språkkunskaper. 
Ledningen framför att det inte har framkommit att personal har problem med det svenska 
språket vid kvalitetsuppföljning som görs två gånger om året i de kommunala 
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verksamheterna eller vid avtalsuppföljning som görs en gång om året i verksamheter på 
entreprenad.

När det gäller sjuksköterskebemanningen så har kommunen gjort en förändring som enligt 
sjuksköterskorna lett till att de numera har möjlighet att besöka patienter och bedöma 
hälso- och sjukdomstillstånd vid behov. Tidigare arbetade sjuksköterskorna kväll, natt och 
helg i team med vård- och omsorgspersonal. Det ledde till att sjuksköterskorna inte alltid 
hade möjlighet att ta sig till en patient vid behov om de var upptagna med omvårdnads-
insatser hos en annan patient.

Ledningen framför att det har skett en organisatorisk förändring utifrån erfarenheterna 
under pandemin och andra händelser. Sjuksköterskorna är numera placerade ute på 
boendena där de kan ta mer aktiv del i arbetet. Ledningen uppger också att de har en hög 
täthet för sjuksköterskorna. De kommer att följa upp att kvaliteten blir bättre genom att 
följa att antalet avvikelser minskar och att personalen på boendena känner sig trygga. 

Representanter för kommunens ledning berättar att det finns patientansvarig läkare, PAL, 
på samtliga SÄBO och att kontaktytan med vårdcentralerna är den samma. Ledningen 
framför att de önskar ökad tillgång till läkare på samtliga vårdcentraler. Det ser olika ut 
hur mycket läkarna har möjlighet att åka på hembesök och det varierar över tid, i struktur 
och med vilka läkare som är i tjänst. Ledningen tror att samverkan med vårdcentralerna 
kommer att fungera. Sjuksköterskorna är tålmodiga men väntar för länge innan 
information om olika svårigheter gällande läkarmedverkan förs vidare till medicinskt 
ansvarig sjuksköterska. Kommunens målsättning är att patienterna på SÄBO ska få träffa 
en läkare när de har behov av det. Kommunen har samverkansmöte med vårdcentralerna 
minst 2 gånger/halvår. Under 2023 kommer de att arbeta med gemensamma utvecklings-
planer och uppföljning av läkarmedverkan per enhet.

Tillämpliga bestämmelser

Enligt 5 kap. 1 § Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL, ska hälso- och 
sjukvårdsverksamhet bedrivas så att kraven på en god vård uppfylls. Med god vård avses 
bland annat att den ska vara av god kvalitet och tillgodose patientens behov av trygghet, 
kontinuitet och säkerhet. Den ska även bygga på respekt för patientens självbestämmande 
och integritet samt främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och 
sjukvårdspersonalen. Av 2 § samma kapitel följer att där det bedrivs hälso- och 
sjukvårdsverksamhet ska det finnas bl.a. den personal som behövs för att god vård ska 
kunna ges.

Enligt 3 kap. 1 § patientsäkerhetslagen (2010:659),PSL ska vårdgivaren planera, leda och 
kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att kravet på god vård i HSL 
upprätthålls. 

Enligt 1 kap. 7 § patientlagen (2014:821), PL, ska patienten få sakkunnig och omsorgsfull 
hälso- och sjukvård som är av god kvalitet. 
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Till stöd för tillämpningen av bestämmelsen om lämplig utbildning och erfarenhet finns 
Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2011:12) om grundläggande kunskaper hos 
personal som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre, framgår bland annat att personal 
som arbetar på SÄBO minst bör ha: 

-kunskap om vanliga sjukdomar och hälsoproblem hos äldre personer och hur dessa 
påverkar behovet av vård och omsorg
-förmåga att bedöma när någon annan kompetens än den egna behövs 
-förmåga att kommunicera med personer ur olika yrkesgrupper
-förmåga att förstå, tala, läsa och skriva svenska.

Av 16 kap. 1 § HSL framgår bl.a. att regionen ska avsätta de läkarresurser som behövs till 
kommunen för att de ska kunna erbjuda en god hälso- och sjukvård. Regionen ska med 
kommunerna inom regionen sluta avtal om omfattningen av och formerna för 
läkarmedverkan. Om regionerna inte uppfyller sina skyldigheter enligt avtalet att 
tillhandahålla läkare, har kommunen rätt att på egen hand anlita läkare och få ersättning 
för sina kostnader från regionen.

Dokumentationen sker inte enligt gällande regelverk och det finns inte en 
kontinuitet i personalgruppen som främjar en god vård

IVO:s granskning visar att dokumentationen på SÄBO i Tomelilla kommun inte sker 
enligt gällande regelverk och att det till viss del inte finns en kontinuitet i personalgruppen 
som främjar en god vård. IVO bedömer att bristerna utgör en patientsäkerhetsrisk. 

IVO konstaterar även att det finns patientsäkerhetsrisker kopplat till dokumentationsbrister 
som påverkar patienter i hög grad eller måttlig grad. Sjuksköterskorna kan ha svårt att 
hitta relevant information i journalerna. Dokumentationen är inte enhetlig i användandet 
av sökord och alla sjuksköterskor dokumenterar inte. Vårdgivaren brister i egenkontroll av 
dokumentationen i patientjournalen. IVO anser att en relevant och aktuell dokumentation 
är av stor betydelse för att bidra till en god och säker vård av patienten. Ju fler som är 
involverade i patientens vård och behandling desto viktigare är det att det finns en tydlig 
dokumentation som innehåller en planering för vård och behandling. IVO anser också att 
den som arbetar patientnära ska ha tillgång till den information som krävs för en god och 
säker vård. 

IVO anser att patienter på SÄBO ska ha vårdplaner som utgår från deras aktuella tillstånd 
och behov. En förutsättning för god och säker vård är att information finns tillgänglig för 
den vård- och omsorgspersonal som utför hälso- och sjukvårdsinsatserna. 

IVO konstaterar att det finns brister i personalkontinuiteten bland vård- och 
omsorgspersonal och sjuksköterskor vilket inte främjar god vård. Att ständigt möta nya 
vårdkontakter kan skapa otrygghet, leda till bristfällig vård och medföra ökade risker för 
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patienten. IVO menar att bristande personalkontinuitet, med personal som inte sedan 
tidigare känner patienten, i kombination med bristande dokumentation utgör en riskfaktor 
för patientsäkerheten. Om det saknas en tydlig dokumentation och planering för patienten 
finns risk för att rätt åtgärder inte vidtas om patienten blir försämrad. Det kan leda till att 
patienten drabbas av onödig inläggning på sjukhus alternativt inte får tillgång till 
nödvändig sjukhusvård. Detta riskerar att ske i större utsträckning när det är många olika 
sjuksköterskor inblandade i patientens vård och behandling.  

IVO grundar sin bedömning på följande resultatredovisning: 

Nyckeltal Tomelilla Skåne* Riket

Av journalgranskningen framgår

Andel patienter utan dokumenterad vårdplan 13% 23% 44%

Andel patienter som saknar dokumenterad vårdplan, av de 
som en vanlig månad träffar minst 6 olika ssk - 22% 39%

Andel patientjournaler där åtgärdskoder (kvå, icf) saknas 100% 57% 63%

I sjuksköterskeenkäten uppger sjuksköterskorna att de

Ser patientsäkerhetsrisker med dokumentation som 
påverkar patienten i hög eller måttlig grad - 69% 67%

Saknar tillgång till primärvårdsjournaler - 36% 26%

* = Resultat för kommuner inom samma region/län.

Uppgifter som framkom vid inspektionen med följande grupper:

Sjuksköterskor

Vid intervju med sjuksköterskorna framkom att det finns brister i sjuksköterske-
kontinuiteten över dygnet. Det saknas ordinarie sjuksköterskor i kommunen som därför 
har hyrt in bemanningssjuksköterskor. 

Sjuksköterskorna uppger att kontinuiteten för vård- och omsorgspersonal periodvis brister. 
De berättar att personalen byter mellan hemtjänst och SÄBO vilket relateras till resurspass 
som uppkommer för personal som nyttjat rätten att arbeta heltid. Kontinuiteten bland vård- 
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och omsorgspersonal skiljer sig också mellan områdena i kommunen. Enligt 
sjuksköterskorna har även fyra av sex vård- och omsorgspersonal på en enhet/avdelning 
sagt upp sig. 

Sjuksköterskorna anser att dokumentationen i den kommunala hälso- och sjukvårds-
journalen är tillräcklig för att uppnå patientsäker vård. Enligt sjuksköterskorna har 
samtliga patienter vårdplaner upprättade och dokumenterade i det kommunala 
journalsystemet. Samtidigt framför sjuksköterskorna att det är svårt att hitta relevant 
information i journalerna då sjuksköterskorna dokumenterar olika och använder olika 
sökord. Det är inte heller alla sjuksköterskor som dokumenterar. Det kan vara svårt för 
tjänstgörande sjuksköterska att veta vilka insatser som är utförda eller som ska utföras.

Sjuksköterskorna anser att de har tillgång till alla journaler de behöver men uppger att det 
kan ta tid innan nyanställda sjuksköterskor och hyrsjuksköterskor får inloggning till 
systemen. Vård- och omsorgspersonalen kan inte läsa dokumentation i hälso- och 
sjukvårdsjournalen utan sjuksköterskorna får skicka meddelande via journalsystemet, 
informera på möten och skriva ut information. 

Patienter

Vid samtal med patienterna framkom att tre av fyra intervjuade inte kände till om det 
fanns en planering för deras vård och behandling. Patienterna framförde att kontinuiteten 
av vård- och omsorgspersonal är bra eller ganska bra men tillägger att det var kaos i 
somras. En patient påtalar att det är mycket olika personal och att det även kommer 
personal från andra särskilda boenden. Enligt patienterna är kontinuiteten för 
sjuksköterskor ganska bra men en patient tillägger att många sjuksköterskor har bytts ut 
den senaste tiden. Två patienter anser att läkarkontinuiteten är god, en att den är ganska 
god och en att kontinuiteten är dålig.

Ledning

Enligt representanterna för huvudmannen är det problem med sjuksköterskebemanningen, 
framför allt under obekväm arbetstid, och det har varit stor omsättning av sjuksköterskor. 
Kommunen har resurssjuksköterskor som täcker upp men fler sjuksköterskor behöver 
anställas. Ledningen arbetar med en organisationsförändring samt på att tillsätta vakanta 
sjukskötersketjänster och tänker att arbetet ska vara klart i början av 2023. 

Ledningen framförde att byte av dokumentationssystem påbörjades i maj 2022 och att det 
är kommunens medicinskt ansvarig sjuksköterska som ansvarar för att implementeringen 
av det nya systemet fungerar. Ledningen har pratat om att införa kollegial journal-
granskning för legitimerad personal men förklarar att de på grund av Covid-19 pandemin 
och stor omsättning av sjuksköterskor har fått lägga en del utvecklingsarbete åt sidan. 
Ledningen uppger att dokumentationen är ett utvecklingsområde och att de får arbeta med 
att det ska bli enhetlig dokumentation. En plan, ett utbildningspaket, får läggas vilket kan 
ta första kvartalet 2023 med möjlighet att utvärdera i mars 2023. 
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Tillämpliga bestämmelser 

Bristande dokumentation

Enligt 3 kap. 1–2 §§ patientdatalagen (2008:355), PDL, ska en patientjournal föras när en 
patient får vård, och syftet med det är i första hand att bidra till en god och säker vård av 
patienten. Enligt 6 § samma kapitel ska journalen innehålla de uppgifter som behövs för 
en god och säker vård av patienten, däribland ställd diagnos och väsentliga uppgifter om 
vidtagna och planerade åtgärder samt om patienten har beslutat att avstå från viss vård 
eller behandling.

Av 5 kap. 1 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:40) om 
journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården framgår att 
vårdgivaren ska säkerställa att de uppgifter som finns dokumenterade i en patientjournal 
finns tillgängliga på ett överskådligt sätt för den som är behörig att ta del av uppgifterna. 
Enligt 5 § samma kapitel ska vårdgivaren säkerställa att patientjournalen i förekommande 
fall innehåller bl.a. följande uppgifter. Aktuellt hälsotillstånd och medicinska 
bedömningar, utredande och behandlande åtgärder samt bakgrunden och resultatet av 
dessa åtgärder, ordinationer och ordinationsorsak samt vårdplanering. 

Av 3 kap. 2 § första punkten HSLF-FS 2016:40 framgår att vårdgivaren genom 
ledningssystemet ska säkerställa att dokumenterade personuppgifter hos vårdgivaren är 
åtkomliga och användbara för den som är behörig (tillgänglighet). 

Bristande personalkontinuitet 

Enligt 5 kap. 1 § HSL ska hälso- och sjukvårdsverksamhet bedrivas så att kraven på en 
god vård uppfylls. Med god vård avses bland annat att den ska vara av god kvalitet och 
tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet. Av 2 § samma kapitel 
följer att där det bedrivs hälso- och sjukvårdsverksamhet ska det finnas bl.a. den personal 
som behövs för att god vård ska kunna ges.

Enligt 3 kap. 1 § PSL ska vårdgivaren planera, leda och kontrollera verksamheten på ett 
sätt som leder till att kravet på god vård i HSL upprätthålls. 

Läkemedelshanteringen sker inte på ett patientsäkert sätt
IVO:s tillsyn visar att läkemedelshanteringen i Tomelilla kommun inte sker på ett 
patientsäkert sätt. Bristerna avser vård- och omsorgspersonalens utförande av delegerade 
uppgifter och dokumenterade läkemedelsgenomgångar. Dessa brister medför en 
patientsäkerhetsrisk.

Delegering
IVO anser att det saknas tillräckliga förutsättningar för säker läkemedelshantering. Vård- 
och omsorgspersonal har arbetsrutiner som inte är adekvata och de följer inte alltid 
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arbetsrutiner såsom att kontrollera mot läkemedelslista i samband med läkemedels-
utdelning. Detta utgör enligt IVO en brist. 

IVO anser också att det är en brist att vårdgivaren inte uppfyller kraven planering, ledning 
och kontroll såsom framgår av PSL.  

Läkemedelsgenomgång

IVO anser att det är av största vikt att kommunerna i samverkan med regionen medverkar 
till att läkemedelsgenomgångar genomförs för att se till att dessa patienter inte får 
läkemedel som bör undvikas. 

IVO konstaterar att det saknas dokumenterade läkemedelsgenomgångar i den kommunala 
hälso- och sjukvårdsjournalen. Vid inspektionen framkom att läkemedelsgenomgångar 
genomförs men att det brister i dokumentationen. Huvudmannen har därför inte möjlighet 
att följa upp och säkerställa att samtliga patienter erbjuds en årlig läkemedelsgenomgång. 
IVO anser att det är av vikt att läkemedelsgenomgångar finns dokumenterade i den 
kommunala hälso- och sjukvårdsjournalen även om huvudansvaret för 
läkemedelsgenomgång åligger regionen som huvudman.   
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IVO grundar sin bedömning på följande resultatredovisning: 

Nyckeltal Tomelilla Skåne* Riket

Av journalgranskningen framgår

Andel patienter utan dokumenterad 
läkemedelsgenomgång 78% 60% 51%

Andel patienter utan dokumenterad 
läkemedelsgenomgång, av de med läkemedel som bör 
undvikas

86% 54% 44%

Andel patienter med läkemedel som bör undvikas 18% 18% 20%

I sjuksköterskeenkäten uppger sjuksköterskorna att de

Ser patientsäkerhetsrisker kopplat till läkemedelshantering 
som delegeras, vilket påverkar patienten i hög eller måttlig 
grad

- 49% 56%

Har inte möjlighet att handleda i den omfattning som 
krävs - 37% 37%

Delegerar subkutana injektioner till flertalet vård-och 
omsorgspersonal - 16% 28%

Delegerar iordningsställande av dosett till flertalet vård-
och omsorgspersonal - 13% 17%

* = Resultat för kommuner inom samma region/län.

Uppgifter som framkom vid inspektionen med följande grupper:

Sjuksköterskor 

Sjuksköterskorna framförde att de anser sig ha förutsättningar att delegera enligt 
delegeringsföreskriften och att vård- och omsorgspersonal som inte anses lämpliga inte 
delegeras. Sjuksköterskorna har också förutsättningar att ge stöd och handledning till 
delegerad personalen. Vidare uppger sjuksköterskorna att vård- och omsorgspersonal 
oftast utför delegerade insatser på ett patientsäkert sätt. Det har skett förväxlingar av 
Apodospåsar, till exempel när delegerad personal har haft arbetsrutiner som inte är 
adekvata eller när de inte läser läkemedelslistan. 
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Enligt sjuksköterskorna får samtliga patienter en läkemedelsgenomgång varje år men att 
det brister i dokumentationen. De har tillgång till farmaceut och det finns en funktion i 
Pascal, ett system för förskrivning av läkemedel, som aviserar om det finns ordinationer 
med olämpliga läkemedel.

Patienter

Två av fyra intervjuade patienter hade diskuterat läkemedelsbehandling tillsammans med 
läkare det senaste året. Majoriteten av intervjuade patienter kände sig trygga med att få rätt 
läkemedel vid rätt tillfälle.

Ledning

Enligt representanterna för ledningen görs det inte läkemedelsgenomgångar minst en gång 
per år men det finns en förhoppning om att det ska bli så. Läkemedelsgenomgångar har 
gjorts på vissa särskilda boenden men det skiljer sig åt mellan boendena. Enligt ledningen 
har arbetet med läkemedelsgenomgångar fallit bort under pandemin och sedan inte tagits 
upp igen. Arbetet med att genomföra läkemedelsgenomgångar har påbörjats och resultat 
av arbetet bör kunna ses under våren 2023. Vidare framförde ledningen att läkemedels-
genomgångar är ett måste och inte ett val. 

Ledningen framför att de håller på att se över alla egenkontroller. De börjar med rutiner 
och arbetssätt och sedan egenkontrollerna. Vid intervju med ledningen framkom att 
läkemedel som bör undvikas till äldre tas upp vid läkemedelsgenomgångar för de patienter 
som ingår i kriterierna. Ledningen säger att det finns planer på ett annat strukturerat 
arbetssätt och att det nu finns förutsättningar för delegeringar och läkemedels-
genomgångar. 

Tillämpliga bestämmelser

Enligt 5 kap. 1 § HSL, ska hälso- och sjukvårdsverksamhet bedrivas så att kraven på en 
god vård uppfylls. Med god vård avses bland annat att den ska vara av god kvalitet och 
tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet. Av 2 § samma kapitel 
följer att där det bedrivs hälso- och sjukvårdsverksamhet ska det finnas bl.a. den personal 
som behövs för att god vård ska kunna ges.

Enligt 3 kap. 1 § PSL ska vårdgivaren planera, leda och kontrollera verksamheten på ett 
sätt som leder till att kravet på god vård i HSL upprätthålls. 

Delegering

Enligt 6 kap. 3 § PSL får delegering av arbetsuppgifter ske endast när det är förenligt med 
kravet på en god och säker vård och den som delegerar ansvarar för att den som får 
delegationen har förutsättningar att fullgöra uppgiften. 
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Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1997:14) om delegering av 
arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård framgår bl.a. att den som delegerar 
en uppgift ska klargöra för den som tar emot den vilka teoretiska och praktiska kunskaper 
som krävs för att fullgöra arbetsuppgiften på ett fullgott sätt. Om den som tar emot en 
delegering inte anser sig ha tillräckliga kunskaper för uppgiften får uppgiften inte 
delegeras. 

Läkemedelsgenomgång 

Enligt 11 kap. 3–4 §§ HSLF-FS 2017:37 ska vårdgivaren erbjuda patienter som är 75 år 
eller äldre och som är ordinerade minst fem läkemedel en enkel läkemedelsgenomgång vid 
inflyttning på bl.a. SÄBO. Samma patienter ska dessutom erbjudas en enkel  
läkemedelsgenomgång minst en gång per år under boendet. Vårdgivaren ska även erbjuda 
patienter som har läkemedelsrelaterade problem eller där det finns misstanke om sådana 
problem en enklare läkemedelsgenomgång. 

Av 5 kap. 5 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:40) om 
journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården framgår att 
vårdgivaren ska säkerställa att en patientjournal, i förekommande fall, innehåller uppgifter 
om utredande åtgärder samt bakgrunden till dessa (punkten 2) och andra 
sammanfattningar av genomförd vård (punkten 5).

Personal som arbetar med patienter i livet slutskede har inte tillgång till 
information om hur vården ska genomföras och brytpunktsamtal dokumenteras 
inte i den kommunala hälso- och sjukvårdsjournalen 

IVO:s tillsyn visar att det finns brister kopplade till vård i livets slutskede i Tomelilla 
kommun. IVO kan av den kommunala hälso- och sjukvårdsjournalen inte utläsa att 
brytpunktssamtal1 genomförts när vården övergår i livets slutskede. IVO anser att dessa 
brister medför att patienten inte får god vård och att personal som arbetar med patienter i 
livets slutskede inte har tillgång till information om hur vården ska genomföras. 

För att uppnå en god och säker vård ska patienten och i förekommande fall närstående 
vara informerade, delaktiga och ge samtycke till vård och behandling. När vården går in i 
livets slutskede och palliativa insatser sätts in ska det hållas ett s.k. brytpunktsamtal med 
patienten och/eller närstående. Samtalet, som förs med läkare, är centralt för att patienten 
ska få inflytande över hur den sista tiden i livet ska bli. Resultatet från brytpunktsamtalet 
behöver vara känt av den personal som vårdar patienten i livets slutskede och därför är 
dokumentationen viktig. Att brytpunktsamtal inte dokumenteras utesluter inte att de 
genomförts men bara inte dokumenterats i den kommunala hälso- och sjukvårdsjournalen. 
Det kan också betyda att inget samtal har genomförts. Oavsett vilket så riskerar effekten 

1 Samtal som ska dokumenteras enligt 3 kap. 3 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 
2011:7) om livsuppehållande behandling.
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att bli densamma för patienten, nämligen att personalen saknar information om hur vården 
i livets slutskede ska genomföras. Vid IVO:s journalgranskning av de kommunala HS- 
journalerna saknades dokumenterat brytpunktsamtal för samtliga avlidna patienter. IVO 
anser även att det är en brist att ledningen inte har en plan för uppföljning av vidtagna och 
planerade åtgärder inom området.

IVO grundar sin bedömning på följande resultatredovisning:

Nyckeltal Tomelilla Skåne* Riket

Av journalgranskningen framgår

Andel avlidna patienter som inte har dokumenterat 
brytpunktssamtal 100% 83% 75%

Andel patienter som inte har en dokumenterad 
läkarkontakt veckan före tre palliativa läkemedel 
omnämns i journalen

- 11% 13%

Andel patienter som saknar ett dokumenterat 
brytpunktssamtal, av de där minst tre palliativa läkemedel 
omnämns i journalen

86% 79% 66%

I sjuksköterskeenkäten uppger sjuksköterskorna att de

Kontaktar inte läkare inför ställningstagande att påbörja 
läkemedelsbehandling vid vård i livets slutskede - 7% 10%

Andel sjuksköterskor som uppger att planering, så att 
patienten inte behöver avlida ensam, endast sker sällan 
eller ibland

- 8% 8%

* = Resultat för kommuner inom samma region/län.

Uppgifter som framkom vid inspektionen med följande grupper:

Sjuksköterskor

Enligt sjuksköterskorna har de ett arbetssätt där de skapar förutsättningar för att patient 
och anhörig ska förstå att vården har övergått till vård i livets slutskede. De flesta patienter 
/anhöriga erbjuds brytpunktssamtal men sjuksköterskorna dokumenterar inte alltid att det 
har skett i den kommunala hälso- och sjukvårdsjournalen. Det framgår alltid i journalen att 
patientens vård har övergått till vård i livets slutskede. Sjuksköterskorna framför att 
arbetet med brytpunktssamtal är stabilt med de offentliga vårdcentralerna där patienterna 
har patientansvarig läkare men att det kan brista vid den privata vårdcentralen. 
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Vidare framförde sjuksköterskorna att läkare sällan ordinerar palliativa läkemedel innan 
patientens vård övergått i detta skede och att sjuksköterskorna aldrig påbörjar 
läkemedelsbehandling utan kontakt med läkare. De har alltid förutsättningar att arbeta 
enligt gällande lagrum, föreskrifter och nationella riktlinjer vid vård i livets slutskede. 
Sjuksköterskorna uppger att arbetet med att använda skattningsskalor vid vård i livets 
slutskede kan utvecklas.

Ledning 

Enligt ledningen genomförs brytpunktssamtal men det finns brister i dokumentationen 
avseende dessa. Det sker en individuell bedömning vid vård i livets slutskede där man 
utgår från hur patienten och anhöriga vill ha det. Verksamheterna sätter in vak när det 
behövs. Sjuksköterska ordinerar vak och det är ansvarig chef som beslutar. 

Kommunen har påbörjat utbildning i palliativ vård vilket har inletts med filmer inspelade 
av ASIH, avancerad sjukvård i hemmet, och som finns tillgängliga på kommunens 
intranät. Kommunen har också inlett ett samarbete med läkare från ASIH och en specifik 
läkare ska arbeta mot Tomelilla kommun.

Under ledningsintervjun framkommer att det har förekommit avvikelser och lex Maria 
inom den palliativa vården. En åtgärd som vidtagits är att sjuksköterska natt som tidigare 
var mycket på kontoret nu är mer ute i verksamheterna. Det framkommer också att det kan 
hända att läkare ordinerar palliativa läkemedel förebyggande likaväl som att en patient 
som bedömts vara palliativ inte har fått insatt palliativa läkemedel. 

Ledningen har ingen plan för uppföljning av vidtagna och planerade åtgärder inom 
området.

Tillämpliga bestämmelser 

Enligt 5 kap. 1 § HSL ska hälso- och sjukvårdsverksamhet bedrivas så att kraven på en 
god vård uppfylls. Med god vård avses bland annat att den ska vara av god kvalitet och 
tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet. Av 2 § samma kapitel 
följer att där det bedrivs hälso- och sjukvårdsverksamhet ska det finnas bl.a. den personal 
som behövs för att god vård ska kunna ges.

Enligt 3 kap. 1 § PSL ska vårdgivaren planera, leda och kontrollera verksamheten på ett 
sätt som leder till att kravet på god vård i HSL upprätthålls. 

Enligt 1 kap. 7 § PL, ska patienten få sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård som 
är av god kvalitet och som står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad 
erfarenhet. 

Enligt 5 kap. 1 och 3 §§ PL ska vården så långt som möjligt utformas och genomföras i 
samråd med patienten och om lämpligt med närstående. 
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Enligt 3 kap. 1 och 6 §§ PL ska patienten få anpassad information utifrån sina individuella 
förutsättningar. Informationen ska bl.a. innehålla uppgifter om hälsotillstånd, metoder för 
vård och behandling samt förväntat vård- och behandlingsförlopp. Enligt 4 § samma 
kapitel ska informationen, om den inte kan lämnas till patienten, istället såvitt möjligt 
lämnas till en närstående. 

Av 2 kap. 3 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:7) om 
livsuppehållande behandling framgår att en patient med ett livshotande tillstånd ska få en 
legitimerad läkare som fast vårdkontakt. Denne ska ansvara för planeringen av patientens 
vård. Vid planeringen ska den fasta vårdkontakten enligt 4 § samma kapitel fastställa 
målen för vården inklusive delmålen för de olika behandlingar och åtgärder som ingår i 
vården, och ta ställning till hur patientens behov av hälso- och sjukvård ska tillgodoses.  
Inför ett ställningstagande till att inte inleda eller inte fortsätta livsuppehållande 
behandling ska den fasta vårdkontakten enligt 3 kap. 2 § i föreskriften rådgöra med minst 
en annan legitimerad yrkesutövare. Den fasta vårdkontakten ska i patientjournalen bl.a. 
dokumentera sitt ställningstagande till livsuppehållande behandling, när och med vilka 
yrkesutövare han eller hon har rådgjort, uppgifter om samråd med patienten, vilken 
inställning till den livsuppehållande behandlingen som patienten och närstående har gett 
uttryck för samt när och på vilket sätt patienten och närstående har fått individuellt 
anpassad information, vilket framgår av 3 kap. 3 § i föreskriften. 

Av 4 kap. 1 § SOSFS 2011:7 framgår att om en patient ger uttryck för att en 
livsuppehållande behandling inte ska inledas eller inte ska fortsätta, ska den fasta 
vårdkontakten före ställningstagandet till patientens önskemål försäkra sig om att 
patienten och närstående har fått individuellt anpassad information i enlighet med 3 kap. 
PL. Den fasta vårdkontakten ska även göra en bedömning av patientens psykiska status 
och förvissa sig om att patienten

1. förstår informationen,
2. kan inse och överblicka konsekvenserna av att behandling inte inleds eller inte 
fortsätter,
3. har haft tillräckligt med tid för sina överväganden, och
4. står fast vid sin inställning. 

I propositionen 1996/97:60 Prioriteringar inom hälso- och sjukvården, anges att vård i 
livets slutskede omfattas av prioritet 1 enligt den etiska plattformen. 

Bakgrund och övergripande slutsatser av den nationella tillsynen
IVO genomförde under 2020–2021 en granskning av den medicinska vården på SÄBO 
som huvudsakligen var kopplad till vården av patienter som insjuknat i covid-19. Under 
2022–2023 genomför nu myndigheten en fördjupad granskning av den medicinska vården 
på SÄBO hos alla Sveriges kommuner. Tillsynen innefattar en granskning av kommunala 
hälso- och sjukvårdsjournaler, enkäter till sjuksköterskor och patienter samt inspektioner 
på plats i kommuner. Inspektionerna omfattar intervjuer med patienter, sjuksköterskor och 
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personer i ledande befattning. Den omfattande granskningen av journaler tillsammans med 
enkäterna och inspektionen möjliggör för IVO att dra generella slutsatser om hur 
kommunerna ger förutsättningar för god vård. Syftet med den fördjupade granskningen är 
att bidra till att vårdgivarna fullgör sina skyldigheter enligt de bestämmelser som reglerar 
området och bedriver ett systematiskt patientsäkerhetsarbete så att vården blir god och 
säker för de äldre som bor på SÄBO. 

Det nationella tillsynsresultatet visar att det finns stora brister inom medicinsk vård och 
behandling på SÄBO. Bristerna omfattar bland annat svag efterlevnad av reglerna om vård 
i livets slutskede, avsaknad av individuell medicinsk bedömning samt vård och behandling 
enligt ordination, brister i läkemedelshantering, olämplig läkemedelsanvändning samt 
brister gällande kompetens, kontinuitet och dokumentation.

Synpunkter på protokoll

Vårdgivaren har inkommit med synpunkter på protokoll från ledningsintervjun den 19 
oktober 2022. Synpunkterna har beaktats.

Underlag

• Sammanställning intervju sjuksköterskor

• Sammanställning av patientintervjuer

• Protokoll dialog med kommunledning

• Detaljerat kommunkort

• Synpunkter från nämnden efter kommunicering av handlingar

____________________________

Beslut i detta ärende har fattats av enhetschefen Thomas Persson. I den slutliga 
handläggningen har inspektörerna Jonas Nordström och Jill Franssohn deltagit. 
Inspektören Åsa Lindberg har varit föredragande. 

Enligt 10 kap. 13 § PSL får detta beslut inte överklagas.

39



 

 Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
16 februari 2023 

 

Justerandes sign    

 

Vonau § 11 Dnr VON 2022/36 

Verksamhetsberättelse 2022 vård och 
omsorgsnämnden 

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 
Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar att överlämna 
verksamhetsberättelsen för 2022 till vård och omsorgsnämnden utan förslag till 
beslut. 

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att 
redigera verksamhetsberättelsen och skicka en ny version till nämnden för beslut. 

Ärendebeskrivning 
Verksamhetsberättelsen 2022 består av analys samt mål och resultat. 

Måluppfyllelsen för vård och omsorgsnämnden är inte uppfylld i alla delar. Andelen 
som är nöjda med aktiviteterna på sitt boende uppgick till 57% gentemot det satta 
målet på 70%. Handlingsplaner är framtagna på samtliga boenden för att höja graden 
av nöjdhet under 2023. Inlägg och information på webben och sociala medier skulle 
öka under året vilket skett inom vissa delar av verksamheten men inte för hela. Det 
har varit en hög belastning i verksamheterna och vakanser i bemanningen som 
bidragit till att aktiviteterna inte ökat utifrån målsättningen.  

Vård och omsorgsnämnden redovisar ett underskott med 3 273 000 kr. Av detta 
underskott så är 2 000 000 kr inventarier och förhöjd hyra på lokaler i Industribyn 
som tidigarelagts utifrån Kommunstyrelsens beslut (Ks § 138/2022) Kostnader 
2022–2023. Kommunstyrelsen beslutar uppmana nämnder och verksamheter att 
tidigarelägga planerade insatser och inköp för 2023 till verksamhetsåret 2022 när så är 
möjligt. I det fall följsamhet mot beslutet leder till underskott på nämndnivå ska krav 
att återställa underskottet inte ställas. 

Underskottet i driftsbudgeten beror på höga kostnader för placeringar inom LSS 
samt av inhyrning av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Under hösten har 
samtliga sjukskötersketjänster inom hälso- och sjukvårdsverksamheten kunde 
tillsättas varför behovet av omfattande inhyrning inte beräknas kvarstå 2023. 
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 Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
16 februari 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 11 forts 

Underskottet på investeringar består av tvättmaskiner i Industribyn samt av en IT 
kostnad. 

Ekonomiska konsekvenser 

Beslut om att godkänna årsredovisningen bedöms inte få några ekonomiska 
konsekvenser. Nämnden redovisar ett ekonomiskt underskott på 3 273 000 kr för 
2022. 

Barnperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv. 

Miljöperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv. 

Uppföljning 
Nästa uppföljning sker efter första tertialet 2023. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen för 2022 
och att lägga densamma till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, socialchef Camilla Andersson 2023-02-07, handlingsid: Von 
2023.143 

Verksamhetsberättelse 2022 för vård och omsorgsnämnden, handlingsid: Von 
2023.156 
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 Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
16 februari 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 11 forts 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ann-Marie Johansson (C) yrkar på att vård och omsorgsnämndens arbetsutskott 
beslutar att överlämna verksamhetsberättelsen för 2022 till vård och 
omsorgsnämnden utan förslag till beslut samt att man ger förvaltningen i uppdrag att 
redigera densamma och skicka en ny version till nämnden för beslut. 

Beslutsgång 
Efter ställd proposition finner ordförande att vonau beslutar enligt Ann-Marie 
Johanssons yrkande. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Tf ekonomichef Mariana Vikström 
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Ansvarsområde 
• Myndighetsutövning enligt SoL och LSS 

• Träffpunkter 

• Hemtjänst, personlig omsorg, service, ledsagning, avlösning, trygghetslarm 

• Boendestöd för personer med funktionsvariation och psykisk ohälsa 

• Särskilt boende för äldre 

• Korttidsboende och växelvård 

• Anhörigstöd- öppen verksamhet, gruppverksamhet, individuellt stöd 

• Dagverksamhet för personer med demenssjukdom 

• LSS-verksamheter- bostad med särskild service, daglig verksamhet, korttidstillsyn 
och korttidsvistelse 

• LSS kontaktperson och ledsagare 

• Hemsjukvård, rehabilitering, hjälpmedel 
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Väsentliga händelser 
• Verksamheten lämnade Välagården och flyttade in i anpassade, uppdaterade och 

flexibla lokaler i industribyn. 

• Utbildningar som genomfördes inom ramen för äldreomsorgslyftet innebar en 
väsentlig kompetensförstärkning i verksamheten. 

• Statsbidraget återhämtningsbonusen om 5,7 miljoner användes för återhämtning 
och utvecklande av arbetstidsprocesser. 

• Samtliga sjukskötersketjänster inom hälso- och sjukvårdsverksamheten kunde 
tillsättas. 
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Sammanfattande analys över året 
Utbildningar inom äldreomsorgslyftet har genomförts, både undersköterskeutbildningar 
och annan kompetensutveckling. Utbildningsportalen EsTracer har utvecklats löpande med 
användare och innehåll utifrån verksamheternas behov och efterfrågan. 

Statsbidraget återhämtningsbonusen har använts till hälsofrämjande aktiviteter och insatser 
för att utveckla och förbättra arbetstids- och arbetsmodeller i verksamheten. 

Verksamheten har lämnat Välagården. I anpassade, uppdaterade och flexibla lokaler samlas 
nu delar av både hälso- och sjukvård, hemtjänst och daglig verksamhet i industribyn. 
Samtidigt har tomma lägenheter inom särskilt boende på såväl Byavången som Norrevång 
fått ändrad användning som verksamhetslokaler. 

Bilfrågorna har samlats för att bättre kunna följa användande och utbyten för bästa möjliga 
utfall och resan mot fossilbränslefria fordon. Laddningsstuktur för elbilar är uppbyggd vid 
verksamhetens nya lokaler i Industribyn vid Brinkehem i Brösarp. 

På Brinkehem genomförs en testbädd för att pröva en ny digital plattform för 
trygghetslarm. Testbädden syftar till att bättre kunna möta brukarnas behov av tillsyn under 
hela dygnet. 

Under sommaren kunde verksamheterna på första gången sedan 2019 ta emot 
ferieungdomar vilket möjliggjorde extra guldkant och många aktiviteter och utevistelser. 

Tomelilla har en demografi som innebär att behoven ökar framför allt inom LSS. Behovet 
av bostäder öka inom LSS och inom ett par års sikt behöver ytterligare bostäder för LSS 
tillskapas. Inom särskilt boende för äldre finns ett större överskott av lägenheter. 

På lagstiftningsområdet finns förslag om särskild äldreomsorgslag samt att en ny 
socialtjänstlag är under framarbetning. Den nya socialtjänstlagen innehåller delar av 
omställning till med förebyggande arbete och insatser utan bistånd. Organisation och 
arbetssätt kommer att behöva förändras och utvecklas med anledning av förändrad 
lagstiftning. 

Den 1 juli 2022 infördes en ny bestämmelse i socialtjänstlagen med krav på att den som har 
hemtjänst ska erbjudas en fast omsorgskontakt. Från och med 1 juli 2023 får enbart den 
som har bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska utses till fast omsorgskontakt 
i hemtjänsten. Det finns en övergångsbestämmelse som innebär att den personal som är 
tillsvidareanställd som undersköterska den 1 juli 2023 får utses till fast omsorgskontakt 
dock längs till och med juni 2033. 
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Intern kontroll 
En intern kontrollplan har beslutats av Vård och omsorgsnämnden efter genomförd 
riskanalys för 2022, planen har följts upp. 

Punkten ”Risk för generella nattbesök på särskilt boende och inte de individuella behoven 
som styr” visade inte så stora risker så det krävde omedelbara åtgärder. Dock visar det på 
att genomförandeplanerna är ett återkommande arbete när det gäller att höja kvalitén på 
dessa. 

Punkten “Brister i introduktionen av nya medarbetare leder till kvalitetsbrist” visar att vi 
behöver strukturera upp introduktionen samt hjälpa nya medarbetare att känna sig trygga i 
de verksamhetsprogram som arbetet kräver. 

Punkten “Brister i rutiner och hantering av hot och våldssituationer” visar att det finns 
rutiner för varje del av verksamheten och som man arbetar efter och som är kända. 

Punkten “Brister i brandskyddsarbetet” visar att utbildningsinsatser blivit lidande på grund 
av Covid-19, förbättringar har skett under hösten i och med utbildning för 
brandskyddsansvariga. 

Privata utförare 
Forenede Care AB driver särskilda boendet Byavången, hemtjänstområde Centrum, 
särskilda boendet Valkyrian och hemtjänst Söder. Prioriterade granskningsområden för var 
granskning av sociala dokumentationen (genomförandeplan och löpande 
journalanteckningar),granskning av att basala hygienrutiner, samt granskning av att 
läkemedelshantering på boenden följer medicinskt ansvarigs rutiner. Uppföljningsmetoden 
omfattade enkäter, intervjuer och granskning av dokumentation. Uppföljningen visar inte 
större brister. Utbildningsinsatser och egenkontroller föreslås som förbättringsåtgärder. 

Tunstall Nordic AB utför mottagning av larmanrop i ordinärt boende. Uppföljningen har 
visat på en stor driftsstörning under de första åtta månaderna. Orsaken låg inom 
operatörens kommunikationstjänst. Driftsstörningen varade i 16 timmar. Inga klagomål 
eller avvikelser har inkommit efter händelsen. En avvikelse har inkommit då ett larm inte 
fungerade och det identifierades omgående och ett nytt installerades. 

49



  

 

Verksamhetsberättelse 2022 7 

 

Mål och resultat 

Uppföljning av nämndmål 
Nämndsmål Bedömning 
Hållbar utveckling  
Inlägg och information på sociala medier och webben ska öka för att 
informera anhöriga och kommuninnevånare. 

 

Kommentar: 
Målet är delvis uppfyllt.  Nybyappen har använts i samma utsträckning som tidigare. 
Användningen av sociala medier har inte ökat men inte heller minskat.  Under året har 
webben uppdaterats med information när det varit aktuellt. Inga filmer är framtagna, 
aktiviteten har inte kunnat färdigställas med anledning av vakanser i verksamheten. 

Delaktighet och egenmakt  
70% av de boende ska vara nöjda med de aktiviteter som erbjuds på 
boendet. 

 

Kommentar: 
Målet är inte uppfyllt, pandemin bedöms ha haft en stor påverkan. Den nationella 
brukarenkäten visar på ett snitt av 57 procents nöjdhet. 

Nämndens verksamheter ska öka graden av digitalisering  
Kommentar: 
Målet är uppfyllt. Pandemin har gett extra fart i arbetet med att digitalisera processer och 
framför allt att använda teknik i arbetet. Digitalt planeringssystem har införts i majoriteten 
av verksamheterna. I och med utbytet av verksamhetssystem har utveckling av processer 
och digitalisering ökat. 

Trygghet och hälsa 

Verksamheten ska öka det förebyggande och hälsofrämjande arbetet  
Kommentar: 
Målet är uppfyllt. Unga i vården har implementeras under hösten. 

Tryggheten i äldreomsorgen ska öka till 80%  
Kommentar: 
Målet är uppfyllt. Tryggheten i hemtjänsten har ökat till 88 procent enligt den nationella 
brukarundersökningen. 

Uppföljning av livskvalitetsprogrammet 
Typ av insats Beskrivning av insatsen Resultat och effekt av 

insatsen 
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Testbed på Brinkehem I samarbete med Camanio 
utvecklat digitala 
trygghetslarm på särskilt 
boende 

Det har varit utvecklande för 
verksamheten att medverka i 
den digitala utvecklingen. 
Enhetschefen har deltagit i en 
utbildning,  Level Up som är 
helt digital, för ledare inom 
offentlig sektor med inriktning 
hälsa-, vård- och omsorg i hela 
Sverige. Den riktar sig till dom 
som vill öka både sin egen och 
sina anställdas digitala 
kompetens. 

Häng med oss ut ”Häng med oss ut” är ett 
samarbete mellan 
socialpsykiatrin och 
Friluftsfrämjandet. Syftet 
med projektet är att skapa 
möjligheter för personer 
med psykisk ohälsa att 
komma ut i naturen. 

Insatsen har utvärderats av 
brukarrevisorer vilken visa på 
mycket god effekt. Även 
personer inom LSS har erbjudits 
möjlighet att delta. 

Äldrekväll på Torget Anhörigstöd, Röda Korset, 
Svenska Kyrkan och 
kommunpolisen 
arrangerade aktiviteter en 
kväll på Torget. Syftet med 
kvällen var att skapa känsla 
av  trygghet i utemiljöer 
även kvällstid. 

Välbesökt ( uppskattningsvis 
200 personer) 
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Väsentliga personalförhållanden 
Pandemin präglade hela första kvartalet 2022, utmaningarna var i stort sett de samma som 
under 2020 och 2021, vi har lärt oss att använda teams och att arbeta på annan plats. HR-
avdelningen har gett stöd och råd åt förvaltningens alla verksamheter samt bedrivit 
förebyggande arbete i samverkan med fackliga organisationer, skyddsombud och lokala 
fackliga företrädare. Andra strategiska områden som HR fokuserat på är ett nytt 
samverkansavtal mellan Tomelilla kommun och de fackliga organisationerna, omarbetat 
lönekriterierna, stort fokus har legat på arbetsmiljö såsom medarbetarundersökning och 
organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA).Det ha även arbetats fram en ny 
kompetensförsörjningsplan för hela förvaltningen. 

Specifikt för vård och omsorgsverksamheten så kommer pensionsavgångarna märkas av 
först 2025 och åren framåt med ca 3-5% per år. Samtliga professioner inom de legitimerade 
yrkena kan redan idag ses som bristyrken utifrån att det är få sökande på tjänster och inte 
möjligt att anställa på vikariat. 

Utöver det strategiska arbetet har HR stöttat hela förvaltningen med följande : 

- Chefsstöd 

- Svåra samtal medmedarbetare 

- Rekryteringar 

- Förebyggande rehabiliteringsarbete tillsammans med verksamhetens chefer 

- Förhandlingar och samverkan med fackliga organisationer 

- Teambildningar inom olika enheter 

- Fortlöpande kontakt med företagshälsovård och löneenhet 

- Medarbetarenkät - uppföljning 

- Medarbetarfestival 

- Lönekartläggning 

- Lönebildning och löneöversynsprocessen 

- Arbetsmiljöutbildning för chefer och huvudskyddsombud (HSO) inom organisatorisk och 
social arbetsmiljö (OSA) inom vård och omsorg 

- Förvaltningsövergripande rutiner 

- Medarbetarutmärkelser 
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Kompetensförsörjningsplan 

Rekryteringsenheten stödjer förvaltningen med rekrytering av tills vidaretjänster, 
visstidsanställningar samt timvikarier. Annonseringar sker med hjälp av 
kommunikationsenheten då vi lägger ut alla tjänster på sociala medier. Rekryteringenheten 
genomför chefstester vid chefsrekryteringar. Vi har även börjat använda ett digitalt system 
för referenstagning för att säkerställa en kompetensbaserad rekrytering. Under 2022 har en 
jobbmässa förberetts tillsammans med Arbetsmarknadsenheten och 
kommunikationsenheten. Till den bjuds medborgare från hela regionen in. Syftet med 
jobbmässan är att visa olika områden som man kan arbeta inom och det kommer finnas 
möjlighet till att lämna in sin jobbansökan direkt på plats. Näringslivet i kommunen är 
också inbjudna. 

Under våren 2023 kommer den lokala kompetensförsörjningsplanen för stöd och omsorg 
vara färdig där några av aktiviteterna för kommande år är att förbättra introduktionen, 
fortsätta arbetet med heltidsarbete som norm, skapa bra förutsättningar för att ta emot 
studerande samt plan för kompetensutveckling utifrån uppdrag. 

Medarbetarundersökning 

Enkäten skickades ut under oktober månad till alla tills vidare anställda samt 
visstidsanställd med minst 6 månaders anställning. Svarsfrekvensen var högre än tidigare år 
och indexvärdena för Hållbart medarbetarengagemang (HME) har rört sig i positiv 
riktning. Utifrån resultaten har handlingsplaner upprättats inom varje enhet. Arbetet 
fortlöper, frågorna som behöver uppmärksammas ur ett arbetsmiljöperspektiv. Stöd och 
omsorg har ökat HME index(motivation, ledarskap, styrning) från 77(2018) till 80(2022). 

Förvaltningen har under 2022 arbetat med "attraktiv arbetsgivare "genom att se till att vi 
utvecklar förmåner och verkar för en bra arbetsmiljö. Medarbetarfestivalen var en 
upplevelse som blev väldigt uppskattad av flertalet medarbetare, här skapades nya kontakter 
och temat för festivalen var arbetsglädje, detta tema kommer HR att fortsätta att arbeta 
vidare med under 2023. Lönebildningen är också ett viktigt uppdrag som vi arbetar mycket 
med för att fortsätta utveckla. 

När medarbetare väljer att lämna sin tjänst har varje chef ett avslutningssamtal, HR skickar 
även ut en avslutningsenkät till medarbetaren, syftet med enkäten är att få ta del av 
synpunkter från medarbetaren så att vi fortsättningsvis kan vara en attraktiv arbetsgivare 
och ständigt utvecklas och förbättras. De medarbetare som önskar samtal med HR istället 
har möjlighet att välja det. 
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Ekonomi 
Vård och omsorgsnämnden redovisar ett underskott om 3 273 000 kr. Av detta underskott 
består 2 088 000 kr av inventarier och första förhöjd hyra avseende på lokaler i Industribyn. 
Kostnader som tidigarelagts utifrån Kommunstyrelsens beslut (Ks § 138/2022) om förtida 
kostnader för 2023. Investeringsbudgeten har överskridits med 700 000 kr. 

Överskridandet av investeringsbudgeten består av tvättmaskiner i Industribyn samt en IT 
kostnad. 

Underskottet i driftsbudgeten beror på höga kostnader för placeringar inom LSS samt av 
omfattande behov av inhyrning av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Under hösten 
har samtliga sjukskötersketjänster inom hälso- och sjukvårdsverksamheten kunnat tillsättas 
varför behovet av omfattande inhyrning av legitimerad personal inte beräknas kvarstå 2023. 

Planerade inköp och aktiviteter 2023 som tidigarelagts och levererats 2022 enligt beslut. 

Totalbelopp: ca 2 090 000 kr, fördelat enligt följande: 

• Medicinskåp, nycklar och lås, 166 000 kr. 

• IT och telefoni, 522 000 kr. 

• Medicintekniska produkter och hjälpmedel, 487 000 kr. 

• Förbrukningsvaror och arbetskläder, 364 000 kr. 

• Enklare elfordon, 48 000 kr. 

• Första förhöjd hyra avseende nya lokaler i Industribyn, 500 000 kr. 

Driftredovisning (tkr) Bokslut 
2021 

Bokslut 
2022 

Budget 
2022 

Budget-
avvikelse 

Intäkter 110 875 120 238 100 826 19 412 

Kostnader -356 288 -377 177 -354 492 -22 685 

Summa -245 408 -256 939 -253 666 -3 273 

 

Driftredovisning i detalj (tkr) Bokslut 
2021 

Bokslut 
2022 

Budget 
2022 

Budget-
avvikelse 

Vård- och omsorgsnämnd -363 -412 -434 22 

Omsorgspeng -157 202 -161 531 -160 776 -755 
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Ledning och myndighet -28 594 -27 986 -32 678 4 692 

LSS-verksamhet -19 171 -18 157 -15 748 -2 409 

Rehab, sjukvård och tekniska hjälpmedel -29 842 -34 804 -32 278 -2 526 

Hemtjänst -3 136 -3 125 -5 145 2 020 

Särskilt boende -7 100 -10 922 -6 608 -4 314 

Summa -245 408 -256 939 -253 666 -3 270 

 

Investeringsredovisning (tkr) Bokslut 
2021 

Bokslut 
2022 

Budget 
2022 

Budget-
avvikelse 

Inventarier, Vård- och omsorg -1 458 -2 274 -1 185 -1 089 

Verksamhetssystem, Combine 0 -1 111 -1 500 389 

     

     

Summa -1 458 -3 385 -2 685 -700 
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 Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
16 februari 2023 

 

Justerandes sign    

 

Vonau § 12 Dnr VON 2022/61 

Beslutsattestanter vård och 
omsorgsnämnden 2023 

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag 
till vård och omsorgsnämnden 
Vård och omsorgsnämnden beslutar utse beslutsattestanter i enlighet med bilaga, 
handlingsid: Von 2023.116, för 2023, samt delegerar till socialchef att vid 
förändringar under året utse nya beslutsattestanter. 

Vård och omsorgsnämnden beslutar samtidigt att upphäva beslutet från den 22 
december 2022 (Von § 81/2022) gällande beslutsattestanter för 2023. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige antog den 12 februari 2018, Kf § 8/2018, nytt attestreglemente 
för Tomelilla kommun. I reglementet anges att nämnderna årligen ska anta en lista 
med attestanter och beloppsgränser. 

Beloppsgränserna för beslutsattest är anpassade efter storleken på de högsta 
kostnadsposter man har inom sin respektive budgetram. 

Vård och omsorgsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 22 december 2022 
(Von § 81/2022) att utse beslutsattestanter för 2023. Efter att beslutet fattades har 
det uppstått behov av förändringar.  

I bilaga med handlingsid Von 2023.117 redovisas med gul text det som plockas bort 
från tidigare beslutad attestförteckning och i bilaga Von 2023.116 redovisas den 
uppdaterade attestförteckningen som förvaltningen föreslår att nämnden antar på 
dagens sammanträde. 

Ekonomiska konsekvenser 
Det fastställda reglementet reglerar möjligheten att attestera fakturor och kan därmed 
minska riskerna för felaktiga utbetalningar. 

Barnperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv. 
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 Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
16 februari 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 12 forts 

Miljöperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv. 

Uppföljning 
Uppföljning sker årligen samt vid förändringar inom organisationen som kräver 
uppdateringar. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Vård och omsorgsnämnden beslutar utse beslutsattestanter i enlighet med bilaga, 
handlingsid: Von 2023.116, för 2023, samt delegerar till socialchef att vid 
förändringar under året utse nya beslutsattestanter. 

Vård och omsorgsnämnden beslutar samtidigt att upphäva beslutet från den 22 
december 2022 (Von § 81/2022) gällande beslutsattestanter för 2023. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse socialchef Camilla Andersson 2023-02-02, handlingsid: Von 
2023.144 

Beslutattestanter 2023_uppdaterad 2023-02-02, handlingsid: Von 2023.116 

Beslutattestanter 2023_ändringar, handlingsid: Von 2023.117 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Tf ekonomichef Mariana Vikström 

Socialchef Camilla Andersson 
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Ansvar Område Slag Verksamhet Aktivitet Projekt Befattning Nuvarande Ersättande befattning Nuvarande Nivå 
7xxxx Övergripande     Socialchef Camilla Andersson Omsorgschef Patrik Sikt Nivå 2 

70100 Vård- och omsorgsnämnden     Socialchef Camilla Andersson Omsorgschef Patrik Sikt Nivå 5 
70100 Centralt, övergrip, MAS     Socialchef Camilla Andersson Omsorgschef Patrik Sikt Nivå 5 
70200 Enhetschefer, övergrip verks     Omsorgschef Patrik Sikt Socialchef Camilla Andersson Nivå 5 
70300 Myndighet     Enhetschef Natasha Khorasani Socialchef Camilla Andersson Nivå 3 
70400 Kvalitet och utveckling     Kvalitetschef Daniel Nilsen Socialchef Camilla Andersson Nivå 3 
71000 Enhetschef HSL Norra     Enhetschef Birgitta Brorsson Enhetschef Charlotte Dysart Nivå 2 
71100 Enhetschef HSL Centrala     Enhetschef Charlotte Dysart Enhetschef Birgitta Brorsson Nivå 2 
72000 Enhetschef Brösarp     Enhetschef Michael Green Enhetschef Carola Lindgren Nivå 2 
72100 Enhetschef Norrevång     Enhetschef Maria Ingvarsson Enhetschef Michael Green Nivå 2 
72200 Enhetschef Tomelilla ÄO     Enhetschef Carola Lindgren Enhetschef Maria Ingvarsson Nivå 2 
73000 Enhetschef LSS 1     Enhetschef Tim Olsson Enhetschef Elin Persson Nivå 2 
73100 Enhetschef LSS 2     Enhetschef Elin Persson Enhetschef Fredrik Devenfors Nivå 2 
73200 Enhetschef LSS 3     Enhetschef Fredrik Devenfors Enhetschef Tim Olsson Nivå 2 
74000 Externt köpt verksamhet     Enhetschef Natasha Khorasani Socialchef Camilla Andersson Nivå 3 
75000 Entreprenad Bya, centrum     Omsorgschef Patrik Sikt Omsorgschef Daniel Nilsen Nivå 4 
75100 Entreprenad Valkyrian, söder     Omsorgschef Patrik Sikt Omsorgschef Daniel Nilsen Nivå 4 
76000 Kontaktperson, ledsagare     Enhetschef Tim Olsson Socialchef Camilla Andersson Nivå 3 

 
Attestbelopp:  

Nivå 1 100 000 
Nivå 2 500 000 
Nivå 3 1 000 000 
Nivå 4 2 500 000 
Nivå 5 5 000 000 
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Ansvar Område Slag Verksamhet Aktivitet Projekt Befattning Nuvarande Ersättande befattning Nuvarande Nivå 

7xxxx Övergripande     Socialchef Camilla Andersson Omsorgschef Patrik Sikt Nivå 2 

70100 Vård- och omsorgsnämnden     Socialchef Camilla Andersson Omsorgschef Patrik Sikt Nivå 5 

70100 Centralt, övergrip, MAS     Socialchef Camilla Andersson Omsorgschef Patrik Sikt Nivå 5 

70200 Enhetschefer, övergrip verks     Omsorgschef Patrik Sikt Socialchef Camilla Andersson Nivå 5 

70300 Myndighet     Enhetschef Natasha Khorasani Socialchef Camilla Andersson Nivå 3 

70400 Kvalitet och utveckling     Kvalitetschef Daniel Nilsen Socialchef Camilla Andersson Nivå 3 

71000 Enhetschef HSL Norra     Enhetschef Birgitta Brorsson Enhetschef Charlotte Dysart Nivå 2 

71100 Enhetschef HSL Centrala     Enhetschef Charlotte Dysart Enhetschef Birgitta Brorsson Nivå 2 

72000 Enhetschef Brösarp     Enhetschef Michael Green Enhetschef Carola Lindgren Nivå 2 

72100 Enhetschef Norrevång     Enhetschef Maria Ingvarsson Enhetschef Michael Green Nivå 2 

72200 Enhetschef Tomelilla ÄO     Enhetschef Carola Lindgren Enhetschef Maria Ingvarsson Nivå 2 

73000 Enhetschef LSS 1     Enhetschef Fredrik Devenfors Enhetschef Elin Persson Nivå 2 

73100 Enhetschef LSS 2     Enhetschef Elin Persson Enhetschef Fredrik Devenfors Nivå 2 

73200 Enhetschef LSS 3     Enhetschef Fredrik Devenfors Enhetschef Elin Persson Nivå 2 

74000 Externt köpt verksamhet     Enhetschef Natasha Khorasani Socialchef Camilla Andersson Nivå 3 

75000 Entreprenad Bya, centrum     Omsorgschef Patrik Sikt Socialchef Camilla Andersson Nivå 4 

75100 Entreprenad Valkyrian, söder     Omsorgschef Patrik Sikt Socialchef Camilla Andersson Nivå 4 

76000 Kontaktperson, ledsagare     Omsorgschef Patrik Sikt Socialchef Camilla Andersson Nivå 3 

 
Attestbelopp:  

Nivå 1 100 000 

Nivå 2 500 000 

Nivå 3 1 000 000 

Nivå 4 2 500 000 

Nivå 5 5 000 000 
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 Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
16 februari 2023 

 

Justerandes sign    

 

Vonau § 13 Dnr VON 2023/14 

Kvalitetsberättelse 2022 vård och omsorg 

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag 
till vård och omsorgsnämnden samt beslut 
Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens kvalitetsberättelse 
för 2022 och att lägga densamma till handlingarna. 

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att 
redigera kvalitetsberättelsen och skicka en ny version till nämnden för beslut. 

Ärendebeskrivning 
Den som bedriver socialtjänst (SoL) eller verksamhet enligt Lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS) ska dokumentera sitt kvalitetsarbete. Denna 
bestämmelse finns i föreskriften och det allmänna rådet ”Ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete” (SOSFS 2011:9 kap 7 § 1). Enligt det allmänna rådet bör 
arbetet dokumenteras i en årlig berättelse.  

Innehållet i kvalitetsberättelsen ska ge svar på hur det systematiska och fortlöpande 
kvalitetsarbete har fungerat under året, vilka åtgärder som vidtagits samt vilka resultat 
som uppnåtts. Definitionen på kvalitet är att verksamheten uppfyller de krav och mål 
som gäller för verksamheten enligt lagar och föreskrifter om hälso- och sjukvård, 
socialtjänst och stöd och service till vissa funktionshindrade och beslut som 
meddelas av sådana föreskrifter.  
 
Kvalitetsberättelsen ska vara till nytta för verksamheten själv. Där ska såväl 
medarbetare som verksamhetsansvariga kunna identifiera förbättringsområden och 
med detta lägga en plan för kommande arbete, med de prioriteringar som är mest 
angelägna att göra. 
 
De senaste åren har det varit speciella omständigheter för våra medborgare/brukare 
och deras anhöriga då stort fokus har varit åtgärder för att minimera smittspridning 
av Covid-19. Det har inneburit bl a besöksförbud, provtagningar, smittspårningar 
och annat som kommit att påverka den enskildes livskvalitet i stor utsträckning. 
Flertal av alla restriktioner försvann i februari 2022. Sakta men säkert så skulle 
samhället återgå till det normala, dock med vetskapen om att covid 19 fortfarande 
existerade. Arbetet pågår fortfarande med att förhindra smittspridning samt att följa 
utvecklingen av covid 19 i samhället. Dock har det intensiva arbetet med det avtagit.  
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 Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
16 februari 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 13 forts 

Den sociala dokumentationen är en grundpelare för att säkerställa en god och säker 
omsorg. Egenkontroller kopplat till den sociala dokumentationen och IBIC 
(Individens behov i centrum) visar på att det är ett område som fortsatt behöver 
prioriteras. Utbildning i både social dokumentation och rapporteringsskyldighet 
enligt Lex Sarah är obligatorisk och är nu tillgänglig digitalt i vård och omsorgs 
utbildningsportal.  
 
Riskanalyser har genomförts löpande utifrån medarbetarperspektivet men berör i 
vissa delar brukar- och kvalitetsperspektivet.  
 
Analyser av brukarundersökningar för äldre har gjorts årligen och presenterats för 
verksamheterna. Resultatet från nationella brukarundersökningen för 
funktionshinderområdet ger verksamheterna underlag för bra diskussioner som 
sedan mynnar ut i olika handlingsplaner.  
 
Arbetet med att utreda och analysera avvikelser/händelser har fortgått under året 
med varierat resultat och enhetscheferna ansvarar för förbättringsarbete. Synpunkter 
och klagomål som tas emot inom vård och omsorg ska registreras, utredas och 
dokumenteras enligt gällande rutin. Det har varit ett fortsatt förbättringsområde 
under 2022 och kommer fortsätta vara det under 2023.  
 
Under året har verksamhetsuppföljningar och internkontroll genomförts och 
återrapporterats till verksamheterna och vård-och omsorgsnämnden.  
Engagerade medarbetare närmast den enskilde är den viktigaste resursen i 
kvalitetsarbetet.  

Ekonomiska konsekvenser 
Kvalitetsberättelsen är en redogörelse av det gångna årets verksamhet. Att besluta om 
att godkänna denna uppföljning får inga ekonomiska konsekvenser. 

Barnperspektivet 
Barnperspektivet är att beakta i alla verksamheter. Dock kan man se att det är i LSS 
verksamheterna som det största behovet finns. 

Miljöperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv. 
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 Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
16 februari 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 13 forts 

Uppföljning 
Kvalitetsberättelsen behandlas av nämnden årligen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens kvalitetsberättelse 
för 2022 och att lägga densamma till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse socialt ansvarig socionom Alexandra Ruda 2023-02-05, handlingsid: 
Von 2023.143 

Kvalitetsberättelse 2022 vård och omsorgsnämnden, handlingsid: Von 2023.156 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ann-Marie Johansson (C) yrkar på att vonau föreslår vård och omsorgsnämnden att 
godkänna kvalitetsberättelsen men att man ger förvaltningen i uppdrag att redigera 
densamma och skicka en ny version till nämnden för beslut. 

Beslutsgång 
Efter ställd proposition finner ordförande att vonau beslutar enligt Ann-Marie 
Johanssons yrkande. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Socialchef Camilla Andersson 
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2022
Vård och omsorg

Alexandra Ruda, Socialt ansvarig socionom
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1 Syfte och mål 
 

Innehållet i kvalitetsberättelsen ska ge svar på hur det systematiska och fortlöpande 
kvalitetsarbete har fungerat under året, vilka åtgärder som vidtagits samt vilka resultat som 
uppnåtts. Definitionen på kvalitet är att verksamheten uppfyller de krav och mål som gäller för 
verksamheten enligt lagar och föreskrifter om hälso- och sjukvård, socialtjänst och stöd och 
service till vissa funktionshindrade och beslut som meddelas av sådana föreskrifter. 

Kvalitetsberättelsen ska vara till nytta för verksamheten själv. Där ska såväl medarbetare som 
verksamhetsansvariga kunna identifiera förbättringsområden och med detta lägga en plan för 
kommande arbete, med de prioriteringar som är mest angelägna att göra. 

2 Sammanfattning 
 
De senaste åren har det varit speciella omständigheter för våra medborgare/brukare och deras 
anhöriga då stort fokus har varit åtgärder för att minimera smittspridning av Covid-19. Det har 
inneburit bland annat besöksförbud, provtagningar, smittspårningar och annat som kommit att 
påverka den enskildes livskvalitet i stor utsträckning. Flertal av alla restriktioner försvann i 
februari 2022. Sakta men säkert så skulle samhället återgå till det normala, dock med vetskapen 
om att covid 19 fortfarande existerade. Arbetet med att upprätthålla goda rutiner för att förhindra 
smittspridning samt att följa smittspridningen i samhället har fortsatt, dock har det intensiva 
arbetet kring covid 19 kunnat minskas. 
 
Den sociala dokumentationen är en grundpelare för att säkerställa en god och säker omsorg. 
Egenkontroller kopplat till den sociala dokumentationen och IBIC (Individens behov i centrum) 
visar på att det är ett område som fortsatt behöver prioriteras. Utbildning i både social 
dokumentation och rapporteringsskyldighet enligt Lex Sarah är obligatorisk och är nu tillgänglig 
digitalt i vård och omsorgs utbildningsportal.  
 
Riskanalyser har genomförts löpande utifrån medarbetarperspektivet men berör i vissa delar 
brukar- och kvalitetsperspektivet.  
Analyser av brukarundersökningar för äldre har gjorts årligen och presenterats för 
verksamheterna. Resultatet från nationella brukarundersökningen för funktionshinderområdet ger 
verksamheterna underlag för bra diskussioner som sedan mynnar ut i olika handlingsplaner. 
 
Arbetet med att utreda och analysera avvikelser/händelser har fortgått under året med varierat 
resultat och enhetscheferna ansvarar för förbättringsarbete. Synpunkter och klagomål som tas 
emot inom vård och omsorg ska registreras, utredas och dokumenteras enligt gällande rutin.  
 
Under året har verksamhetsuppföljningar och internkontroll genomförts och återrapporterats till 
verksamheterna och vård-och omsorgsnämnden.  
 
Under år 2022 har samtliga enheter inom Stöd och omsorg bytt verksamhetssystem. Inom vård- 
och omsorg så har man gått från Magna Cura till verksamhetsprogrammet Combine. 

65



 
 

3 
 

Utmaningen förutom tidsperspektivet har varit att navigera i Combine. Medarbetarna arbetar i 
två olika gränssnitt Combine och Combine Classic, dessa gränssnitt skiljer sig åt från varandra 
utifrån upplägg och språk. Det har i sin tur medfört nya rutiner och arbetssätt. Utförarna som har 
den del som fått flest funktioner överflyttade till Combine är också de som upplevt mest positiva 
förändringar med det nya systemet. I samband med att Combine infördes så fick vård- och 
omsorg också ett nytt avvikelseprogram DF-respons. 

 

3  Verksamhetsinriktning och ansvar 
 

3.1  Målgrupp och ansvar 
 

Den som bedriver socialtjänst (SoL) eller verksamhet enligt Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) ska dokumentera sitt kvalitetsarbete. Denna bestämmelse finns i 
föreskriften och det allmänna rådet ”Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete” (SOSFS 
2011:9 kap 7 § 1). Enligt det allmänna rådet bör arbetet dokumenteras i en årlig berättelse. 

Målgruppen är medborgare, både äldre och yngre som ansöker om eller har insatser ex hemtjänst 
och särskilt boende från Socialtjänstlagen (Sol). 

Målgruppen är medborgare som ansöker om eller har insatser från Lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS) 

 

Det är ytterst ett chefsansvar att se till att verksamheten har en god kvalitet men en viktig del är 
också vårt medarbetaransvar att bidra till verksamhetens kvalitet och utveckling. Detta framgår 
både i socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 

Socialchef är ytterst ansvarig tjänsteman och har det övergripande ansvaret för  
• att vård och omsorg bedrivs utifrån lagar, föreskrifter, riktlinjer och för verksamheten 

fastställda rutiner  
• att se till att resursanvändning och bemanning är optimal för att uppnå god och säker 

vård samt att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete  
• att med stöd av Ledningssystemet planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och 

förbättra verksamheten  
 
 
Enhetschef ansvarar för  

• att Ledningssystemets rutiner och riktlinjer är kända på enheterna  
• att svara för uppföljning och analys av synpunkter och klagomål och 

händelserapportering för att vidta åtgärder och förbättra verksamheten 
• att ny personal har den kompetens som behövs med hänsyn till de krav som ställs på 

verksamheten  
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• att personal får den introduktion som krävs för att utföra uppdragen  
 
All personal ansvarar för  

• att aktivt medverka i och bidra till utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet  
• att följa riktlinjer och rutiner som styr verksamheten  

 
 

3.2  God kvalitet och äldreomsorgens Värdegarantier 
 
Socialstyrelsen och SKR, Sveriges kommuner och Regioner, har tagit fram sex områden för god 
kvalitet inom socialtjänsten och omsorgen. Områdena utgår från intentionerna i de lagar och 
föreskrifter som styr socialtjänsten. De sex områdena är: 

• Verksamheten ska bygga på individens självbestämmande och delaktighet. Den 
enskilde har inflytande och egna valmöjligheter 

• Verksamheten ska bygga på helhetssyn och samordning. Olika utförare och 
professioner samordnar insatserna. Det finns en tydlig ansvarsfördelning och tjänsterna 
präglas av kontinuitet.   

• Verksamheten ska vara trygg och säker vilket innebär att tjänsterna utförs enligt 
gällande regelverk. De är förutsägbara och ger möjlighet till insyn. Risk för kränkning, 
försummelse, fysisk eller psykisk skada förhindras genom förebyggande arbete.  

• Verksamheten ska vara kunskapsbaserad vilket innebär att tjänsterna utförs i enlighet 
med vetenskap och beprövad erfarenhet. Den enskildes erfarenhet tas tillvara.  

• Verksamheten ska vara tillgänglig, lätt att få kontakt med och få del av tjänsterna 
inom rimlig tid. Information och kommunikation är begriplig och anpassad efter olika 
gruppers och individers behov. Kommunikationen präglas av ömsesidighet och dialog. 
Verksamheterna är fysiskt tillgängliga.  

• Verksamheten ska vara effektiv, resurserna utnyttjas på bästa sätt för att nå uppsatta 
mål 

 

Kvalitetsmål för äldreomsorgen i Tomelilla kommun anges i vård och omsorgs 
värdighetsgarantier. De bygger på socialtjänstlagen (SoL 5 kap 4§). Dessa värdighetsgarantier 
finns publicerade i riktlinjerna under följande område: 

▪ Inflytande och delaktighet  
▪ Trygghet/individuell planering/samverkan med anhöriga   
▪ Ett gott bemötande   
▪ En meningsfull vardag   
▪ Omsorg vid livets slut  
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Värdegrundsarbete för funktionsstöd (LSS) vilar på nyckelbegreppen självbestämmande, 
delaktighet, inflytande, helhetssyn och kontinuitet samt allas lika värde 

4  2022 års identifierade förbättringsområden 
 

Inför 2022 var man medveten om att mycket kraft, energi och arbetstid skulle gå till bytet av 
verksamhets/ journalsystemet. Med systemet följer också ett modernt avvikelsesystem Digital 
Fox (DF-respons) som kommer att underlätta förbättringsarbetet med utredning och analys av 
synpunkter/avvikelser/brister.  

Största delen av 2022 innebar ett merarbete i och med införandet av Combine. Arbetet med att 
lära sig det nya verksamhetsprogrammet pågår fortfarande och kommer så att göra en tid 
framöver. Att hitta ett verksamhetsprogram som upplevs användarvänligt av alla medarbetare är 
omöjligt. Det tar tid och lära sig ett nytt system. Det nya systemet innebär också en del 
förändrade arbetssätt och en översyn av processer och rutiner.  

En identifierad förbättringsåtgärd för 2022 var också att utveckla egenkontrollerna i 
Kvalitetsledningssystemet. Dokumentationen skulle därmed bli mer transparent och ge en 
möjlighet till delaktighet och lärande. Här ändrades inriktningen under 2022 till att se över hela 
kvalitetsledningssystemet eftersom det under året framkommit behov av detta. 

Samtliga enhetschefer har regelbundna möte för genomgång av personal, budget och 
kvalitetsarbetet. Mötena hålls av socialchef och omsorgschefen och är desamma för äldre- 
respektive funktionshinderområdet. ”Specialister” från ekonomi, HR och utveckling medverkar. 
Som tanken också var inför 2022 så deltar nu även SAS (socialt ansvarig socionom) i de mötena.  

Personalens kompetens ökar genom både obligatoriska och individanpassade utbildningar som 
finns lätt tillgängliga i utbildningsportalen esTracer. Denna portal upplevs positiv och användbar 
utav medarbetare och chefer. Utbudet av utbildningar har utökats kontinuerligt under 2022. 

 
Vård och omsorgsnämnden fick 5, 7 miljoner i statsbidrag – Återhämtningsbonusen. Ett 
omfattande arbetet har genomförts under 2022 för att se över och skapa nya modeller för att 
arbeta med arbetstider och återhämtning. Samtliga arbetstidsscheman har setts över, olika 
modeller har prövats. Alla medarbetare har erbjudits möjligheten till hälsofrämjande aktiviteter 
under arbetstid. Huvuddelen schemalades och vissa grupper fick själv ansvara för att ta del av 
möjligheten som var satt till två timmar per vecka. Därtill gavs också extra möjlighet till 
planeringskonferenser och utbildningsinslag i verksamheten. Alla medarbetare besvarade en enkät 
om vad man gjort och hur man upplevde sitt aktuella mående. 216 personer har minst en gång 
tagit del av möjligheten och många medarbetare har använt möjligheten frekvent. Inom projektet 
har också arbetssättet med scheman utvecklats för att bättre möta medarbetarnas önskemål och 
verksamhetens behov. 
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5  Egenkontroll 
 

Egenkontrollerna syftar till att säkerställa att gällande lagstiftning efterlevs och tjänar som 
underlag för att utvärdera och identifiera förbättringsområden. De kontroller som görs, samt med 
vilken frekvens, beror på verksamhetens inriktning och om det finns särskilt kritiska delar som 
kräver extra kontroll 

Verksamheten ska årligen kontrollera att dokumenterade rutiner och processer fortfarande är 
gällande. Genom att granska arbetssätt kan förbättringsåtgärder vidtas som bidrar till exempelvis 
ökad rättssäkerhet, effektivitet, samverkan och tillgänglighet 

5.1  Genomförda egenkontroller 
 

Några kontrollmoment har fått en egen rubrik i kvalitetsberättelsen då dessa beskrivs mer 
specifikt. 

• Jämförelser av verksamhetens resultat med uppgifter i kvalitetsregister och Öppna 
jämförelser 

• Jämförelser av verksamhetens nuvarande resultat med tidigare resultat 

• Brukarundersökning i hemtjänstområde Västra samt Brösarps 
kontinuitetsmätningar i hemtjänsten 

• Verksamhets- och avtalsuppföljning 

• Granskning och egenkontroll av journaler, genomförandeplaner och annan 
dokumentation. 

• Internkontrollplan 

 

5.2 Resultat av egenkontroller 
 

Kontinuitetsmätningar i hemtjänsten 
I SKR:s databas för jämförelse och analys (Kolada) så framkommer nedanstående resultat från 
hemtjänstområdens mätningar av personalkontinuiteten september 2022. Cirkeln visar 
medelvärdet för alla fyra hemtjänstområden.  
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Tomelilla kommuns medelvärde för personalkontinuitet i hemtjänsten är lägre än 
riksgenomsnittet. Enligt Socialstyrelsens Öppna jämförelser mötte en hemtjänsttagare i 
genomsnitt 16 olika personal under en 14-dagarsperiod år 2022 

 

Identifierade förbättringsområden och åtgärder 

Hemtjänsten i Brösarp mäter kontinuiteten varje månad. Den visar på att en brukare kan få besök 
av 13 olika personer under en period på 14 dagar. Arbetslaget och enhetschef arbetar aktivt med 
schemat och ”rundorna” så att all personal inte går hos alla brukare. Enhetschefens erfarenhet är 
att arbetsmodellen ”heltid som norm” försämrar kontinuiteten men också förbättrar kvalitén. 
Modellen innebär överanställning och det är då ordinarie personal med erfarenhet och 
kompetens som täcker upp vid frånvaro i stället för timvikarier.  

Hemtjänstområde Västra, har gjort en egen brukarundersökning och av 35 brukare var det 26 
som svarade positivt på hur man upplever kontinuiteten hos personalen. 8 tyckte att det var 
mindre bra och en tyckte det var dåligt. Västras kontinuitetsmätning visar på att brukarna möter 
14 personer under en 14 dagars period. Då de har ett antal brukare som behöver 
dubbelbemanning så kan det ligga på att en brukare möter 15–16 olika personer under en två 
veckors period. De har delat in den stora hemtjänstgruppen i två mindre arbetslag för att få bättre 
kontinuitet. För att hålla antalet personal nere hos brukare som har behov av dubbelbemanning 
har de i nuläget två dubbelrundor, en i varje lag och målet vid dubbelbemanning är att det är 
samma personal eller åtminstone en av dem som brukar gå till brukaren som ”dubblar”  
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Brukarundersökning gör hemtjänstområde Västra två gånger per år. Enkäten utgår ifrån hur 
brukarna upplever kontakten med hemtjänsten samt om det är lätt för brukarna att komma i 
kontakt med hemtjänsten. Det som området Västra ser som förbättringsåtgärder utifrån enkäten 
är att förbättra informationen om förändringar till brukarna. 

 

Verksamhets och avtalsuppföljning 

Under första halvåret så genomfördes verksamhets- och avtalsuppföljning. Prioriterade områden 
i verksamhet och avtalsuppföljningen var Social dokumentation. Granskning skedde då av den 
sociala journalen samt genomförandeplaner. Resultatet visade på att kvalitén är varierande i den 
sociala dokumentationen. Det är svårt att följa ärendena i journalen. Genomförandeplanerna 
brister i att uppvisa den enskildes delaktighet. Utförarna behöver ”våga skriva in den enskildes 
önskemål även om de inte alltid kan uppfylla dem. Skulle det uppkomma möjligheter att kunna 
möta den enskilde i dess önskemål så är det viktigt att de finns dokumenterade. Två 
verksamhetsbesök gjordes också i samband med verksamhets- och avtalsuppföljningen. Dessa 
skedde på Valkyrian med hemtjänstområde Söder och Byavången med hemtjänstområde 
Centrum. SAS och MAS gjorde dessa verksamhetsbesök tillsammans. Vid besöken följdes 
hanteringen av den sociala dokumentationen upp och även hanteringen gällande avvikelser.  

 

Identifierade förbättringsområden och åtgärder 
Trots att personalen känner till sin skyldighet att rapportera negativa händelser och på så sätt 
bidrar till en god kvalitet så rapporteras inte alla uteblivna eller felaktigt utförda insatser på det 
sociala området.  

Även om samtalen kring avvikelser ligger på att man skriver avvikelser på händelsen inte sin 
kollega så är det den känslan som fortfarande finns hos en del medarbetare. 

En orsak kan vara att utredningen stannar med ett konstaterande att en medarbetare varit glömsk 
och stressad och att händelsen inte kopplas till organisation. 

En händelse som har medfört eller hade kunnat medföra ett missförhållande kan vara av olika 
karaktär och ha olika bakomliggande orsaker. Det finns många möjliga orsaker, till exempel:                                                     

- en eller flera vidtagna åtgärder 

- underlåtenhet att vidta åtgärder 

- brister i samspelet mellan människa, teknik och organisation 

- brister som kan relateras till latenta tillstånd i verksamheten, det vill säga brister som finns i 
verksamheten men som inte syns förrän något händer 

- tillfälliga omständigheter som sammanfaller och påverkar kvaliteten negativt, till exempel att 
antalet brukare plötsligt ökar i en verksamhet samtidigt som det inte finns möjlighet att öka 
bemanningen. 

Det är också viktigt att uppmärksamma eventuella positiva aspekter i utredningen. Ibland kan 
liknande händelser ha inträffat vid upprepade tillfällen. Även om varje händelse i sig inte är 
allvarlig kan analyser på aggregerad nivå bidra till lärandet och det förebyggande arbetet. Sådana 
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analyser kan användas på alla typer av händelser, oavsett allvarlighetsgrad. åtgärder som 
begränsade eller förhindrade effekterna av ett missförhållande. 

Det är enhetscheferna som i första steget utreder sina egna avvikelser. När allvarlighetsgraden på 
avvikelsen är 3 eller över så involveras SAS och MAS per automatik i utredningarna.  

Verksamheterna inom LSS och socialpsykiatrin beskriver att de kommer att utöka sina 
egenkontroller av genomförandeplaner under året till två gånger i stället för en. Detta för att 
bättre kunna följa upp vilka åtgärder som ger resultat. Arbetet med genomförandeplaner kommer 
också att var en stående punkt på brukarmöten då tid är avsatt för medarbetarna att arbeta med 
dessa.  

Implementering av mobilappen Combine pågår. Den möjliggör för medarbetaren att 
dokumentera direkt i telefonen efter ett besök hos brukaren. De behöver alltså inte vänta med att 
dokumentera tills de kommer in till arbetslokalen. Risken att de glömmer bort att dokumentera 
en viktig händelse blir då lägre. Det går också att läsa genomförandeplanen i appen. 

 

6  Brukarundersökningar 
 

Kommunens invånare ska erbjudas god tillgänglighet, vara delaktiga och uppleva att synpunkter 
tas omhand. Att ta tillvara våra brukares syn på vårt arbete ger oss vägledning i vad vi behöver 
förbättra. För att få brukarundersökningar att bli användbart underlag behöver vi både beskriva 
vilka mätningar som är gjorda, vad de har visat samt på vilket sätt vi avser att använda resultatet. 

Bemötande och Inflytande 
Året 2021 genomfördes inte någon brukarundersökning för äldre med anledning av pandemin. 
Årets brukarundersökning bland äldre visar bland annat att man är fortsatt nöjd med det 
bemötande man får, både inom hemtjänsten och på särskilda boenden. 94 procent i stället för 96 
procent, en liten minskning från 2020, tycker att man får bra bemötande från personalen på 
boendet och inom hemtjänsten har det ökat från 93 till 97 procent. Att ge sig tid att se brukaren 
och att ge brukaren ett gott bemötande kan vara avgörande för dennes välbefinnande. Därför är 
det viktigt att verksamheterna fortsätter satsa på att digitalisera verksamheterna så man möjliggör 
tid till mänskliga möten där de behövs bäst.  
 När det gäller inflytande inom hemtjänsten gällande vilka möjligheter man har till att påverka 
vilka tider man som brukare kan få hjälp, så kan man se en försämring. 47 procent 2022 i stället 
för en redan låg siffra på 57 procent 2020. Inom särskilt boende har det i stället förbättrats från 
60 procent 2020 till 80 procent 2022.  

Ett annat sätt att få inflytande är att känna till möjligheten att lämna in synpunkter och klagomål. 
Det är endast 54 procent av brukarna som har hemtjänstinsatser som vet var de ska vända sig 
med sina synpunkter och klagomål. Inom särskilt boende vet 51 procent var de ska vända sig 
med sina synpunkter och klagomål.  
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Trygghet  
Tryggheten har ökat i hemtjänsten från 81 procent 2020 till 88 procent 2022. Det är positivt att 
tryggheten ökat med tanke på tiden med en pandemi. En slutsats kan vara att man känt sig trygg 
för att man har bott hemma och inte på särskilt boende då mycket av den negativa fokusen har 
varit på särskilt boende. Verksamheterna har också varit följsamma i att följa 
folkhälsomyndighetens råd i omsorgsarbetet hos den enskilde och det i sig har skapat trygghet 
hos brukarna i hemtjänsten.  

På boenden har andelen som känner sig trygga minskat från 88 procent 2020 till 86 procent 2022. 
2019 var 95 procent av de svarandena trygga på sitt särskilda boende.  

När enkäten skickades ut 2022 pågick fortfarande pandemin och den betraktades som en allmän- 
och samhällsfarlig sjukdom. Med anledning av att de äldre har varit speciellt utsatta i denna 
pandemi så är det inte konstigt att känslan av trygghet har påverkats till det negativa och då 
speciellt på särskilt boende. Trots allt så är inte försämringen mellan 2020 och 2022 markant men 
däremot så är det en försämring från 2019.  

 
Känslan av ensamhet störst på särskilt boende 
På frågan om de besväras av ensamhet på särskilt boende så svarar 26 procent att de inte besväras 
av ensamhet så 74 procent av de boende besväras av ensamhet. 2020 var det 69 procent som 
besvärades av ensamhet. Att det är en ytterligare försämring nu 2022 kan ju härledas till 
pandemin trots att man åtta månader innan enkäten upphävde besöksförbud på särskilt boende. 
Verksamheterna har under pandemin varit behjälpliga med att hålla kontakten med anhöriga på 
olika sätt, både via ”skärmtälten” och via dator, läsplatta och mobil.  

I ordinärt boende besväras 55 procent av ensamhet. Det är inga stora skillnader i siffrorna från 
tidigare år. Då frågorna besvarats mitt under en pågående pandemi så skulle man kunna tro att 
flera skulle känna sig ensamma men så är det alltså inte i Tomelilla. Kanske är en anledning att 
anhöriga och vänner har hörsammat att höra av sig oftare till sina äldre. Dock är det många av 
våra brukare som besväras av ensamhet. Ökningen syns i hela landet och främst då på särskilt 
boende. 

 
Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) årliga nationella brukarundersökning inom 
funktionshinderområdet LSS har genomförts. Undersökningen har hanterats av analysföretaget 
Enkätfabriken på uppdrag av deltagande kommuner och privata aktörer. Deltagandet är frivilligt 
och kommuner samt privata aktörer har själva bestämt inom vilka delar av verksamheterna de 
genomför undersökningen. Kommuner och privata aktörer avgör också själva när under 
undersökningsperioden genomförs. Undersökningen är en totalundersökning vid de enheter där 
den genomförs, vilket innebär att alla brukare vid deltagande enheter ska erbjudas att delta. 

Undersökningen genomförs huvudsakligen genom en webbenkät med unika inloggningskoder 
för varje brukare. Det innebär att en brukare enbart kan svara på respektive enkät en gång, vilket 
är en förutsättning för att resultat och svarsfrekvens ska vara korrekt. Brukarna har bjudits in att 
delta via antingen en utskriven kodtalong eller en pappersenkät. Resultatet från eventuella 
pappersenkäter har matats in i webbenkätverktyget av antingen kommunernas eller 
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Enkätfabrikens personal. Över lag kan man se att de positiva svaren har ökat från brukarenkäten 
2021. Dock är svarsfrekvensen lägre 2022 än 2021. 
 
På gruppbostäder vet 100% vem de ska prata med om något är dåligt hemma. På frågan om 
personalen bryr sig om brukaren så har nöjdheten ökat från 75% till 100%. Brukarna trivs också 
till 100% i sina hem. En ny fråga i undersökning visar att 100% av brukarna tycker om aktiviteter 
som de kan göra med boendet. Större antal brukare känner att de får bestämma om viktiga saker 
hemma. Kommunikationen mellan personal och brukaren har förbättrats 

Flera frågor har ett förbättrat resultat på serviceboende exempelvis så är det 78 % av brukarna 
som trivs med all boendepersonal gentemot 50 % 2021. Frågor som har ett lägre resultat är om 
personal bryr sig om brukare. Kommunikation har ett förbättrat resultat på att brukare känner sig 
förstådd från 42% till 78 % men har fortfarande lågt resultat när det gäller om personal pratar så 
brukaren förstår. Förtroende för personalen har ökat men ligger under rikssnitt. Känslan av 
trygghet har ett förbättrat resultat och är som genomsnitt i riket. 

Boendestöd i Tomelilla kommun får över lag höga resultat på frågorna även 2022, det kan 
härledas till att brukaren bor i egen bostad och kan i större utsträckning påverka sin vardag än om 
man exempelvis bor i en gruppbostad. Den fråga som har fått lägre resultat än 2021 är att veta 
vem man ska kontakta om något är dåligt. 
 
På daglig verksamhet har resultaten förbättrats. Men det är viktigt att fortsättningsvis arbeta så 
det är en bra och förståelig kommunikation mellan brukarna och personalen. 
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6.1  Identifierade förbättringsområden och åtgärder 
 

Utifrån LSS brukarundersökning 

• Resultatet av brukarundersökningen LSS visar att inflytande, trygghet och tydlighet 
mellan medarbetare och brukare är förbättringsområden för daglig verksamhet.  

• Förbättrad information inför brukarundersökning till både personal och brukare. 
Informera brukarna om att svaren är anonyma, att varje röst är viktig och vilket stöd som 
finns när man ska svara. Förbättrad information till personal när svar ska lämnas på 
brukarenkäten. 

• Öka kvalitén på uppföljning av genomförandeplaner. 
(som att ställa frågor om rädsla och vilken hjälp man vill ha vid exempelvis åska. 
 Frågor som vem pratar jag med när något är dåligt och om jag får den hjälp jag vill ha.) 

• Fortsatt jobba med kommunikation  

Under hösten har man börjat arbeta med vissa förbättringsområden. Personalgrupper inom LSS 
haft planeringsdagar med olika kommunikationsövningar och även haft det på arbetsplatsträffar. 

Utifrån brukarundersökningen Äldre 

• Förmedla till brukare och anhöriga vikten av att svara på brukarenkäten 
• Informera och sprida kunskap om hur man kan lämna synpunkter och klagomål 
• Att i så god tid som möjligt informera brukaren om förändringar som påverkar hen. 
• Möjliggöra för brukaren att känna sig att hen har inflytande över när och hur insatserna 

ska utföras. 
• Hålla en god personalkontinuitet. 

7  Synpunkter och klagomål 
 

Det har kommit in 16 synpunkter till förvaltningen under året. Det är skriftliga synpunkter som 
kommer in till kommunen och registreras i ärendesystemet av Tomelilla Direkt.  
Variationen på synpunkterna är stor. Inte flertal synpunkter som berör samma problematik utan 
det är olika saker man framför klagomål på. 
Det är enligt rutin i första hand enhetschefen som ansvarar för att utreda, åtgärda och återkoppla 
till den klagande och på så sätt får enhetschef underlag för egen analys på helår.  
Eftersom det är SAS som fördelar synpunkterna som kommer in till Tomelilla direkt så sker en 
återkoppling mellan enhetschef och SAS innan svar ges till den som lämnat in synpunkten. 
Beroende på ärendets karaktär så återkopplar antingen enhetschef eller SAS till berörd person. 
Från kvalitetsberättelse 2021 kan man se att majoriteten av synpunkter har handlat om hur 
medarbetarna kör med kommunbilarna. Utifrån de ovanstående 16 synpunkterna så har det 
under 2022 enbart kommit in en synpunkt på bilkörning.  
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Identifierade förbättringsområden och åtgärder 
 
En del avvikelser handlar om kommunikation eller bristen av kommunikation. Anhöriga upplever 
att de inte får till sig saker som händer även om det är överenskommelsen. Oklart var de ska 
vända sig. En anhörig upplevde att hen blev slussad runt till olika professioner för att få svar på 
frågor. 1 juli 2022 infördes en ny bestämmelse i socialtjänstlagen med krav på att den som har 
hemtjänst ska erbjudas en fast omsorgskontakt om det inte bedöms vara uppenbart obehövligt. 
Idag har man kontaktmannaskapet i hemtjänsten. Den rollen behöver förstärkas och förtydligas. 
Med fast omsorgskontakt så kan den rollen bli tydligare. Den personen ska kunna vara spindeln i 
nätet och hjälpa den enskilde med exempelvis kontakterna runt omkring. Om den enskilde ger 
medgivande till det så är det också viktigt att anhöriga involveras. 
Att förstärka kontaktmannaskapet med fast omsorgkontakt är ett förbättringsområde som 
kommer ske under 2023. 
 
Avvikelsehantering 
 
I maj 2022 började verksamheterna arbeta i ett nytt avvikelsesystem DF respons. Programmet har 
fått anpassats efter hand utifrån brister som upptäckts samt för att göra det så tydligt som möjligt 
för användarna. Det är ett tydligt och bra program och underlättar hanteringen av avvikelser. 
Under året har SAS besöket majoriteten av verksamheterna inom vård- och omsorg för att 
säkerställa att medarbetarna känner till DF respons och vet hur de ska använda programmet. 
Dessa besök har också utförts med syfte att uppdatera kunskapen om vad sociala avvikelser är, då 
dessa inte rapporteras så ofta som exempelvis avvikelser enligt hälso- och sjukvårdslagen. 
Medarbetarna instämmer i att de känner sig säkra på när de ska skriva avvikelser utifrån hälso- 
och sjukvårdslagen men osäkrare när de ska skriva sociala avvikelser. Under mötena så 
återberättar de händelser som skulle ha rapporterat som sociala avvikelser.  För att medarbetarna 
ska känna att det är värdefullt med att skriva avvikelser och ser nyttan med det så är det viktigt att 
avvikelserna sammanfattningsvis redovisas på ex arbetsplatsträffar och det är också målet för 
enhetscheferna. På förvaltningsnivå görs kontinuerliga uppföljningar av avvikelser vid de 
regelbundna verksamhetsuppföljningarna med omsorgschefen. Allvarliga händelser som leder till 
att händelseanalyser genomförs, återrapporteras till ledning och till ansvarig nämnd. Om en 
händelse som inträffat har fått eller kunde ha fått följder för brukaren i form av hot mot eller 
konsekvenser för liv, säkerhet eller, fysiska/psykiska hälsa betraktas det inträffade som ett 
missförhållande eller en risk för ett missförhållande. Hanteringen av sådana händelser hanteras 
enligt gällande rutin för Lex Sarah-rapporter.  

Under hösten 2022 hölls det första Erfarenhetsmötet. Ett möte där MAS och SAS hade 
sammanställt ett antal Lex Sarah/Lex Maria rapporter samt avvikelser. Personal från hemtjänst, 
särskilt boende, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, enhetschefer samt Sol/LSS 
handläggare satt i grupper och diskuterade ärendena i lärande syfte. Ett möte som uppskattades 
och kommer fortsätta en gång per termin.  

Under perioden 2022-01-01 till 2022-04-30 går det inte att få fram specifik statistik kring 
avvikelser då ett annat avvikelsesystem användes. Sammantaget inrapporterades 134 avvikelser in 
enligt SoL och LSS. Händelserna gäller omvårdnadshändelser, brister i informationsöverföringen, 
dokumentation och bemötande. 

Nedanstående redovisas inrapporterade avvikelser för perioden 2022-05-01 till 2022-12-31. 
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110 avvikelser enligt socialtjänstlagen är inrapporterade. När man skriver en avvikelse så får man 
välja Typ av händelse, det finns många att välja på och vissa händelser kan beröra mer än ett 
område. Ovanstående bild visar på de vanligaste typ av händelserna som avvikelserna handlar 
om. 

7.1 Avvikelser och förbättringsförslag 
 
Äldreomsorg  
Enhetscheferna inom vård och omsorg har under året arbetat intensivt med avvikelser. Fokus på 
avvikelserna har varit på att det är enhetschef som utreder, analyserar och sätter åtgärder för 
avvikelserna. SAS och MAS har varit behjälpliga i de avvikelser som bedöms med 
allvarlighetsgrad 3 eller högre. Det är av yttersta vikt att enhetschefen får ett sammanhang av vad 
som kan förbättras i verksamheten utifrån avvikelserna. Utifrån att man lär sig det nya 
avvikelsesystemet och hittar nya arbetssätt så tycker enhetscheferna att de hittar rutiner utifrån 
hur de ska arbeta med avvikelserna. 
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Norrevångs särskilda boende har som åtgärd för att förbättra kvalitén på avvikelseutredningarna 
bestämt att de har temamöten varannan vecka där de olika professionerna samlas och går igenom 
avvikelserna. Det är värdefullt att varje profession, sjuksköterska, arbetsterapeut. fysioterapeut 
och undersköterska får bidra med sin kompetens för att omsorgen och vården ska bli så bra som 
möjligt för brukaren. 

En del av avvikelserna gällande Ej verkställd/utebliven insats handlar om att när processmallar 
uppdaterades i Combine så var det vissa ärenden där insatserna försvann. Utförarna upptäckte 
detta i tid så det drabbade aldrig berörda brukare. Den åtgärd som skedde var att kontakta Pulsen 
som är ägare av Combine. De rättade då till detta.  

Andra avvikelser där det brustit i genomförandet av insatserna så kan det vara brister där man i 
arbetsgruppen inte är ense om utförandet. Åtgärd har då varit att samla teamet och gå igenom 
situationen så alla har en samsyn kring utförandet av insatsen med brukaren i fokus. 
Teamsamverkan är viktigt. 

Avvikelse på ”Brister i dokumentationen” är en händelse att personal missat att dokumentera att 
en brukare kommer hem från sjukhuset.  

Åtgärd: Mobilappen kan underlätta i sådana fall. Kan man dokumentera direkt i appen vid besök 
så besparar det tid när personal kommer tillbaka till kontoret och förhoppningsvis mindre risk att 
personal inte missar att dokumentera. 
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Totalt är det 189 avvikelser enligt LSS. 137 gäller Ej verkställd eller utebliven insats. Majoriteten 
av dessa gäller aktiviteter som ställts in på Daglig verksamhet med anledning av personalbrist. En 
organisatorisk förändring har gjorts så bemanningen har ökats så det finns tillgänglig resurs i 
schemat, vilket har lett till minskade inställda grupper. 

7.2  Lex Sarah 
 

En Lex Sarah utredning är anmäld till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Det var ett 
ärende på Norrevångs särskilda boende. Omsorgsinsatsen blev inte utförd enligt 
genomförandeplan och handlingsplan. Följden blev att brukaren föll från rullstolen och fick en 
höftfraktur. Åtgärderna blev att öka tiden för handledning vid introduktion då den hade upplevts 
som stressig. Det framkom också att omvårdnadspersonalen som utförde insatsen inte hade fått 
någon genomgång i förflyttningsteknik. Dessa utbildningar hade inte kunnat utföras med 
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anledning av pandemin. De praktiska utbildningarna gällande förflyttningsteknik är på gång och 
kommer under mars att återupptas. Sedan våren 2022 har utbildning i förflyttningsteknik funnits i 
utbildningsportalen es-Tracer. Ärendet är hanterat och avslutat på IVO. 

Det har förekommit allvarliga händelser som sedan har utretts som Lex Sarah i kommunen men 
har inte bedömts som att de ska skickas till IVO. 

Det har varit händelse på myndigheten. Det framkommer efter att en biståndshandläggare 
avslutat sin tjänst att denne har beviljat en brukare särskilt boende. Dock är inget beslut taget eller 
dokumenterat. Det är heller inte överrapporterat till kollegorna på myndigheten. Handläggaren 
hade brustit i flertal ärenden. Fick utsett en mentor i handläggargruppen för att få stöd i arbetet. 
Berörd handläggare hade ett vikariat och valde att sluta när vikariatet var slut. 

En annan händelse berörde ett kalendarium som en sjuksköterska tappade bort. På kalendarium 
står namn och uppgifter om brukarna. Kalendarium återfanns av en anställd på kommunhuset 
som överlämnade det till socialchefen. Åtgärd blev att kalendarium inte ska skrivas ut utan man 
ska ta med sig en Ipad. 

En Lex Sarah gällde en stöld i ordinärt boende. Det fanns inget som pekade på att det skulle vara 
någon i hemtjänstgruppen. Utredning pågår hos polis som en stöld. 

Dessa ärenden är utreda och hanterade. 

8  Samverkan 
 
Verksamheterna inom SoL/LSS ska enligt SOSFS 2011:9 4 kap 5§ identifiera de processer där 
samverkan behövs för att säkra kvaliteten på de insatser som ges i verksamheten. Samverkan, 
både internt och externt ska ske för att säkerställa att rutiner fungerar och att det finns 
bestämmelser som förankrar samtliga delar i verksamheten.  

 
Brukarnas former för samverkan sker bla i boenderåd och anhörigträffar samt arbetsplatsträffar 
inom LSS.  

Inom egenregins verkställighet är kontaktpersoner den dagliga länken för samverkan med 
anhöriga/närstående och gode män.  

Samarbete internt med myndighetsenheten och kommunens hälso-och sjukvård är av stor vikt 
för god insatskvalitet för brukaren då en stor del har behov av samordnade insatser från samtliga 
professioner.  

Samverkan med föreningar och frivilliga har till stor del pausats på grund av pandemin. Men har 
nu börjat komma i gång igen. Den digitala väntjänsten eller resurstjänsten ”Nybyappen” har varit 
svår att implementera och har därför avslutats.  

Några av de viktigaste samverkansparterna inom LSS enheterna har enligt enhetschefer varit vård 
och omsorgs rehabiliteringsgrupp då samarbetet med både sjuksköterska och/eller arbetsterapeut 
och fysioterapeut är av stor vikt för god insatskvalitet för brukarna. Även samverkan med LSS 
handläggare (myndigheten) och stödpedagoger har varit av stor betydelse. Stödpedagogen 
handleder i enskilda ärende och bjuds in vid brukarträffar. 
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Den samverkan som sker med Region Skåne är kopplat till planeringssystemet Mina Planer. Där 
samverkan sker mellan region, primärvård och kommun i samband med att brukare ska planeras 
hem från sjukhuset.  

Samverkan sker på utförarmöte en gång per månad. Det är enhetschefer inom vård och omsorg, 
enhetscheferna från Forenade Care, MAS och SAS samt omsorgschef som träffas.  

Samverkan och omvärldsbevakning sker genom SAS nätverk en gång per månad. 

9  Riskanalys 
 
Riskanalyser ska genomföras i verksamheten för att upptäcka risker som kan leda till oönskade 
negativa händelser. Syftet med en riskanalys är att identifiera och värdera risker, identifiera de 
bakomliggande orsakerna och att föreslå åtgärder som minskar riskerna eller dess konsekvenser. 
Riskanalyser kan genomföras på brukarnivå och verksamhets- eller organisationsnivå. 
Riskanalyser på brukarnivå genomförs både ur arbetsmiljöfokus och brukarfokus, under denna 
rubrik beskrivs enbart riskanalyser utifrån ett brukarperspektiv. 

9.1  Genomförda riskanalyser 
 
Riskanalyser har skett utifrån:  
Flytt av vännens dagverksamhet till Norrevångs särskilda boende 

Flytt av korttidstillsyn Lodjuret till Dalgatan 

Nytt verksamhetssystem Combine 

 

9.2 Identifierade förbättringsområden och åtgärder 
 
Enhetscheferna har lagt in i sin planering att förbättra kunskapen om riskanalyser, när de ska 
göras, hur de ska göras samt hur de ska dokumenteras.    

10 Plan för nästkommande år utifrån identifierade förbättringsområden 
 
Planering pågår för att samla ihop en grupp Super Users. Syftet med detta är att det ska vara 
personal från verksamheterna som återkommande får uppdateringar om de förändringar som 
sker i verksamhetsprogrammet Combine. De kan sedan ta detta med sig ut i arbetsgrupperna. De 
som är Super Users kan också ta med sig frågor om Combine till dessa möten. Syftet med detta är 
att säkerställa så medarbetarna känner sig trygga med systemet och att samma information ges till 
alla verksamheter. Dessa möten möjliggör också att återkommande även prata om social 
dokumentation. Ofta går dessa frågor ihop. Så för att få en bättre kvalité på den sociala 
dokumentationen så finns det ett värde att återkommande prata om det. Implementeringen av 
mobilappen Combine påbörjades under hösten och kommer fortsätta under 2023. Den möjliggör 
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för medarbetaren att dokumentera direkt i telefonen efter ett besök hos brukaren. Det går också 
att läsa genomförandeplanen i appen. 

Då det har varit svårt att få fram tillförlitlig statistik från Combine så kommer en kartläggning 
göras över vilken statistik som kan tas ut från Combine och vad som kan behöva efterfråga från 
Pulsen eller så får man säkerställa att man får statistiken på annat sätt. Arbetet fortsätter även 
under 2023 med att lära sig alla delar i Combine  

Att få alla delar på plats i avvikelsesystem DF-Respons fortsätter under 2023. Enhetscheferna har 
fått ändra sitt arbetssätt med avvikelserna. De ser systemet som något positivt men har 
inledningsvis varit ett gediget arbete för dem. För att få hög kvalité på utredningarna av 
avvikelserna så är det viktigt med teamsamverkan. Detta arbete är på gång i vissa verksamheter 
och behöver struktureras upp i andra verksamheter. som kommer att underlätta 
förbättringsarbetet med utredning och analys av synpunkter/avvikelser/brister.  

Arbete med att göra Ledningssystemet mer användarvänligt kommer att intensifieras under 2023. 
I detta ingår också att se hur vi kan utföra egenkontroller på ett mer systematiskt sätt men också 
få ut data och analyser från egenkontrollerna så vi lättare kan dra slutsatser till vilka åtgärder vi 
ska göra. Var finns våra svagheter och styrkor. 

Arbete kommer också starta med att arbeta för att se vad våra brukare behöver. Vad behöver vi 
göra mer av och vad behöver vi göra mindre av. Då kommer vi att arbeta utifrån Individbaserad 
systematisk uppföljning (ISU). Det innebär att löpande beskriva och mäta individers problem, 
behov, insatser och resultat. ISU ger ett viktigt bidrag till att arbeta kunskapsbaserat inom 
socialtjänsten.  

Samtliga enhetschefer har regelbundna möte för genomgång av personal, budget och 
kvalitetsarbetet. Möten hålls av omsorgschefen och är gemensamma för äldre- respektive 
funktionshinderområdet. ”Specialister” från ekonomi, HR och SAS medverkar. Under 2023 
kommer även MAS och hälso- och sjukvårdscheferna vara med i dessa möten. Detta för att skapa 
en mer sammanhållen vård och omsorg kring den enskilde. 

Personalens kompetens ökar genom både obligatoriska och individanpassade utbildningar som 
finns lätt tillgängliga i utbildningsportalen. 

Vad rollen fast omsorgskontakt kommer innebära för vård- och omsorg kommer att förtydligas 
under våren 2023 och därefter implementeras i hemtjänsten. 

 

10.1 Verksamhetsspecifika förbättringsområden och åtgärder 
 
Enhetscheferna ansvarar för att verksamhetsspecifika utvecklingsområden skrivs in i 
verksamhetsplanen.  
Hemtjänst: Fortsätta förbättra personalkontinuitet. För de flesta äldre är det tryggare att få stöd 
av personal som de känner igen och med vilka en ömsesidig relation har byggts upp. God 
personalkontinuitet ökar även möjligheterna att tidigt upptäcka ett försämrat hälsotillstånd hos de 
mest sjuka äldre. Säkra att insatser utförs till brukare på avtalad tidpunkt. Förbättra informationen 
till den enskilde när förändringar sker gällande planerade insatser. Arbeta för att få ut 
tillsynskameror där det är möjligt.  
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Brinkehem: Skapa bättre struktur i teammötena för att på så sätt säkra kvalitén för den enskilde. 
Arbeta vidare med att se över åtgärder för att förhindra fall. 

Norrevång: Arbete kommer att ske med genomförandeplanerna, vikten av den enskildes 
delaktighet och inflytande. I detta ingår att förtydliga kontaktmannaskapet. Norrevång kommer 
delta i ett projekt gällande Säkra personlyft. Gemensamma utrymmen och utomhusmiljön ska ses 
över så det ger möjlighet till trivsel och aktiviteter. En enkät är utskickad till brukarna för att få 
reda på hur känslan av ensamhet kan motverkas. Resultaten av enkäten kommer vara grunden för 
att kunna förebygga känslan av ensamhet i verksamheten. 

LSS/Daglig verksamhet och korttidsvistelse: Utveckla nya mål och arbetssätt för att nå ökad 
trygghetskänsla, inflytande och kommunikation för brukarna.  
LSS/Gruppboenden: Fortsatt kompetensutveckling utifrån förhållande till resultatet från 
brukarundersökningen. Kompetensutveckling kring bemötande. 
Socialpsykiatri/boendestöd: Bättre på att skriva avvikelser, utredning och återkoppla. 
Samverka så att ”mellanrummen” minskar. Förbättra kommunikationen mellan brukare och 
medarbetare. Fortsätta arbeta med ledningssystemets rutiner för enheterna. 

Myndigheten: Arbeta och utveckla arbetet med uppföljningar. Använda Combine för detta 
utifrån IBIC. Se över rutiner och strukturera upp dem i ledningssystemet. 
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 Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
16 februari 2023 

 

Justerandes sign    

 

Vonau § 14 Dnr VON 2023/15 

Patientsäkerhetsberättelse 2022 

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag 
till vård och omsorgsnämnden samt beslut 
Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna patientsäkerhetsberättelsen för 
2022 och att lägga densamma till handlingarna. 

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att 
redigera patientsäkerhetsberättelsen och skicka en ny version till nämnden för beslut. 

Ärendebeskrivning 
Enligt patientsäkerhetslagen (PSL 2010:659, SOSFS 2011:9 7 kap. 3 §) ska 
vårdgivaren varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Syftet med 
patientsäkerhetsberättelsen är att öppet och tydligt redovisa strategier, mål och 
resultat av arbetet med att förbättra patientsäkerheten. 

Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att bedöma 
hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten har 
bedrivits i verksamhetens olika delar samt att informationsbehovet hos externa 
intressenter tillgodoses. 

Patientsäkerhetsberättelsen ska vara färdig senast den 1 mars varje år, finnas 
tillgänglig för den som vill ta del av del av den och den bör utformas så att den kan 
ingå i vårdgivarens ledningssystem för patientsäkerhet. 

Vård och omsorgsnämnden ansvarar för att planera, leda och kontrollera 
verksamheten så att kravet på en god och säker vård uppfylls enligt hälso- och 
sjukvårdslagen (HSL). Patienterna ska erbjudas trygg och lättillgänglig vård med god 
kontinuitet och kvalitet. Vården ska bedrivas med respekt för patienternas integritet 
och självbestämmande. I patientsäkerhetsberättelsen redogörs också för hur ansvaret 
är fördelat inom verksamheten. 

Under 2022 har smittspridningen av Covid-19 stabiliserats till en totalt sett lägre nivå. 
Dock fanns en ökad smittspridning i Tomelilla kommun för en kortare period i 
början av året, främst januari-februari och för slutet av året under november-
december sågs en ökning där även andra viroser som influensa A och B, RS-virus 
med flera grasserade samtidigt. Vaccinationsgraden på särskilda boenden och 
hemsjukvården har varit hög.  
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 Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
16 februari 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 14 forts 

Av inträffade fall som testats positivt för Covid-19 har som varit vaccinerade har 
mycket få drabbats av allvarlig sjukdom som krävt sjukhusvård till följd av 
insjuknande i Covid-19. Följsamhet till rekommendationer som angivits från 
Smittskydd Skåne samt Vårdhygien har visats från berörda verksamheter inom Stöd 
och omsorg i Tomelilla kommun. 

Under 2021 sågs hög personalomsättning för legitimerad hälso- och 
sjukvårdspersonal. Under 2022 har bemanningsläget successivt förbättrats under året 
och det finns nu bemanning med egen personal i samtliga legitimerade yrken. 

Nytt verksamhetssystem, dokumentationssystem samt system för avvikelsehantering 
har implementerats under året. Samtliga användare av systemen har fått 
ändamålsenlig utbildning och en del löpande justeringar har genomförts i respektive 
system. Förbättringsarbete kring avvikelsehantering utifrån systematiskt 
patientsäkerhetsarbete har påbörjats under året. 

Arbete med kvalitetsregister kunde ej genomföras under 2021. Ett omtag för arbete 
med kvalitetsregister som Senior alert, BPSD och Palliativa registret har gjorts under 
årets senare del. Satsningar har även gjorts på kompetensutveckling av hälso- och 
sjukvårdspersonal inom flera områden. 

Utveckling av samverkan internt och externt har fått ett närmre fokus under 2022. 
För intern samverkan ses vikt av att stärka teamarbetet som ett led i att stärka den 
personcentrerade vården. Stärkt samarbete med primärvård har påbörjats med fokus 
på att utveckla god och nära vård konceptet. Samverkan med ASIH i syfte att stärka 
den palliativa vården har påbörjats. Samverkansmöten sker regelbundet med 
slutenvården. Nätverksträffar inom ”Sösk” sker på flera nivåer i verksamheten. MAS 
har medverkat i ledningsgruppen i Östra Skånes hjälpmedelsnämnd (HÖS). 

Intern och extern samverkan, fortsatt stärkt arbete med fall/fallprevention, 
läkemedelshantering, kvalitetssystem, förbättra SIP, arbeta för pesoncentrerad vård, 
arbete med god och nära vård koncept ses tillsammans med att utveckla 
patientsäkerhetskulturen inom verksamheten ses som några utvecklingsområden för 
2023. Patientsäkerhetskulturen är resultatet av individers, ledares och gruppers 
värderingar, förhållningssätt, kompetenser och beteendemönster. Den speglar 
engagemanget för och förmågan att på alla nivåer i organisationen skapa skydd mot 
vårdskada. 
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 Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
16 februari 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 14 forts 

Ekonomiska konsekvenser 
Att godkänna patientsäkerhetsberättelsen får inga ekonomiska konsekvenser. 

Barnperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv. 

Miljöperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv. 

Uppföljning 
Patientsäkerhetsberättelsen följs upp av nämnden årligen. Större avvikelser och Lex 
Maria anmälningar som redovisas i berättelsen informeras nämnden om löpande 
under året. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna patientsäkerhetsberättelsen för 
2022 och att lägga densamma till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse medicinskt ansvarig sjuksköterska Yvonne Kant 2023-02-06, 
handlingsid: Von 2023.147 

Patientsäkerhetsberättelse 2022, handlingsid: Von 2023.133 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ann-Marie Johansson (C) yrkar på att vonau föreslår vård och omsorgsnämnden att 
godkänna patientsäkerhetsberättelsen för 2022 men att man ger förvaltningen i 
uppdrag att redigera densamma och skicka en ny version till nämnden för beslut. 
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 Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
16 februari 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 14 forts 

Beslutsgång 
Efter ställd proposition finner ordförande att vonau beslutar enligt Ann-Marie 
Johanssons yrkande. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Socialchef Camilla Andersson 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Yvonne Kant 
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Inledning 

Mallen är ett stöd för att skriva patientsäkerhetsberättelsen och utgår från lagkrav och följer strukturen för 
den nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet. I de fall lagkrav finns görs hänvisningar under 
respektive rubrik. Fullständiga lagtextbeskrivningar finns i dokumentet Korsreferenslista för lagkrav 
kopplat till mallen för patientsäkerhetsberättelse.  
Mallen utgår även från metodiken för systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete. 

 

PSL 2010:659, SOSFS 2011:9 7 kap. 3 § 
Enligt patientsäkerhetslagen ska vårdgivaren varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Syftet med 
patientsäkerhetsberättelsen är att öppet och tydligt redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att 
förbättra patientsäkerheten.  
  

Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att bedöma hur arbetet med att 
systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten har bedrivits i verksamhetens olika delar samt 
att informationsbehovet hos externa intressenter tillgodoses.  
 

Patientsäkerhetsberättelsen ska vara färdig senast den 1 mars varje år, finnas tillgänglig för den som vill ta 
del av del av den och den bör utformas så att den kan ingå i vårdgivarens ledningssystem för 
patientsäkerhet. 
 

 
Källa:  
Socialstyrelsen ”Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 2020–2024” 
 
 
 
Mallen är framtagen inom ramen för kunskapsstyrningsorganisationen, på uppdrag av den nationella samverkansgruppen 
(NSG) inom patientsäkerhet, 2021-09-23.  
I syfte att förtydliga har mindre justeringar i inledning och bilaga genomförts, 2022-05-18. 
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SAMMANFATTNING 

Under 2022 har smittspridningen av Covid-19 stabiliserats till en totalt sett lägre nivå. Dock fanns en ökad 

smittspridning i Tomelilla kommun för en kortare period i början av året, främst januari-februari och för 

slutet av året under november-december sågs en ökning där även andra viroser som influensa A och B, 

RS-virus med flera grasserade samtidigt. Vaccinationsgraden på särskilda boenden och hemsjukvården har 

varit hög. Av inträffade fall som testats positivt för Covid-19 har som varit vaccinerade har mycket få 

drabbats av allvarlig sjukdom som krävt sjukhusvård till följd av insjuknande i Covid-19. Följsamhet till 

rekommendationer som angivits från Smittskydd Skåne samt Vårdhygien har visats från berörda 

verksamheter inom Stöd och omsorg i Tomelilla kommun.  

Under 2021 sågs hög personalomsättning för legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Under 2022 har 

bemanningsläget successivt förbättrats under året och det finns nu bemanning med egen personal i 

samtliga legitimerade yrken.  

Nytt verksamhetssystem, dokumentationssystem samt system för avvikelsehantering har implementerats 

under året. Samtliga användare av systemen har fått ändamålsenlig utbildning och en del löpande 

justeringar har genomförts i respektive system. Förbättringsarbete kring avvikelsehantering utifrån 

systematiskt patientsäkerhetsarbete har påbörjats under året.  

Arbete med kvalitetsregister kunde ej genomföras under 2021. Ett omtag för arbete med kvalitetsregister 

som Senior alert, BPSD och Palliativa registret har gjorts under årets senare del. Satsningar har även gjorts 

på kompetensutveckling av hälso- och sjukvårdspersonal inom flera områden.  

Utveckling av samverkan internt och externt har fått ett närmre fokus under 2022. För intern samverkan 

ses vikt av att stärka teamarbetet som ett led i att stärka den personcentrerade vården. Stärkt samarbete 

med primärvård har påbörjats med fokus på att utveckla god och nära vård konceptet. Samverkan med 

ASIH i syfte att stärka den palliativa vården har påbörjats. Samverkansmöten sker regelbundet med 

slutenvården. Nätverksträffar inom ”Sösk” sker på flera nivåer i verksamheten. MAS har medverkat i 

ledningsgruppen i Östra Skånes hjälpmedelsnämnd (HÖS). 

Intern och extern samverkan, fortsatt stärkt arbete med fall/fallprevention, läkemedelshantering, 

kvalitetssystem, förbättra SIP, arbeta för pesoncentrerad vård, arbete med god och nära vård koncept ses 

tillsammans med att utveckla patientsäkerhetskulturen inom verksamheten ses som några 

utvecklingsområden för 2023.  Patientsäkerhetskulturen är resultatet av individers, ledares och gruppers 

värderingar, förhållningssätt, kompetenser och beteendemönster. Den speglar engagemanget för och 

förmågan att på alla nivåer i organisationen skapa skydd mot vårdskada.  
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GRUNDLÄGGANDE FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SÄKER VÅRD 

Nedan beskrivs mål och strategier, organisation och struktur för arbetet med att minska antalet 

vårdskador. 

För att kunna nå den nationella visionen ”God och säker vård – överallt och alltid” och det nationella 

målet ”ingen patient ska behöva drabbas av vårdskada”, har fyra grundläggande förutsättningar 

identifierats i den nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet.  

 

Engagerad ledning och tydlig styrning  

En grundläggande förutsättning för en säker vård är en engagerad och kompetent 

ledning och tydlig styrning av hälso- och sjukvården på alla nivåer.  

 

Övergripande mål och strategier 

PSL 2010:659, 3 kap. 1 §, SOSFS 2011:9, 3 kap. 1-3 § 

Mål för patientsäkerhet och kvalitet för 2022. 

• Uppstart och implementering av nytt verksamhetssystem, dokumentationssystem samt system för 

avvikelsehantering 

• Förbättringsarbete kring avvikelsehantering 

• Arbete med utveckling av teamsamverkan 

• Omstart med arbete i kvalitetsregister (Senior alert, BPSD och Palliativa registret) 

• Att säkerställa legitimerad personals arbetssätt utifrån krav på trygg, god och säker vård  

• Implementering av beslutsstödet WiSam samt omtag av implementering av rapporteringsstödet 

SBAR 

• Ökad grad av samverkan mellan kommunal sjukvård och primärvård och främjande av god och 

nära vård koncept 

• Främjande av samverkan vid utskrivning från slutenvård, SVU 

• Främja samverkan kring utvecklingsområde rehab/hjälpmedel 

 

Organisation och ansvar 

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

 

Vård- och omsorgsnämnden 

Vård- och omsorgsnämnden har politiskt ledningsansvar och ska inom sitt område se till att 

verksamheten bedrivs i enlighet med mål och riktlinjer som kommunfullmäktige angivet. Följsamhet 

till lagstiftning, föreskrifter och ansvara för ledning, styrning och uppföljning i syfte att säkerställa 

patienters behov av trygghet, kontinuitet och säker vård med god kvalitet enligt Hälso- och 

sjukvårdslagen (HSL). Säkerställa att verksamheten systematiskt och fortlöpande utvecklar och säkrar 

verksamhetens kvalitet.   

 

Socialchef 

Socialchef har det övergripande ansvaret för att planera, leda, samordna och utveckla verksamheten 

utifrån politiska och verksamhetsnära mål. Socialchef är underställd kommunchef och ingår i den 

övergripande ledningsgruppen med ett brett samarbete både internt och externt. 
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Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) ansvar inom kommunal vård och omsorg för att lagar, 

författningar, föreskrifter och i verksamheten upprättade rutiner inom hälso- och sjukvård finns 

tillgängliga och efterlevs. Ansvarar även för att direktiv, instruktioner och rutiner finns för sjukvårds- 

och rehabiliteringsverksamheten, att personalen har den kompetens som behövs inom hälso- och 

sjukvårdsverksamheten (HSL), och att patienten får den vård och behandling som ordinerats. MAS 

ansvarar även för säkerhet avseende bland annat läkemedelshantering, säkra delegeringar, 

journaldokumentation, anmälan av patientsäkerhetsrisk/skada samt medicinskteknisk säkerhet.  

Patientsäkerhet och kvalitet säkras genom planering, styrning, kontroll, dokumentation. 

Genom verksamhetens ledningssystem sker systematiskt och fortlöpande utveckling och säkerställande 

av verksamhetens kvalitet.   

 

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

Vid bedrivande av hälso- och sjukvård ska det finnas verksamhetschef med ansvar för verksamheten. 

Verksamhetschef ska säkerställa att patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet 

i vården tillgodoses och att vården bedrivs utifrån gällande lagstiftning, föreskrifter och rutiner. I 

verksamhetschefens ansvar ingår bland annat resursfördelning, säkerställande av tillräckliga 

personalresurser, utrustning, lokaler, kompetensfrämjande åtgärder och egenkontroller. 

Verksamhetschef ansvarar för ledning, styrning och uppföljning i syfte att säkerställa patienters behov 

av trygghet, kontinuitet och säker vård med god kvalitet enligt Hälso- och sjukvårdsförordningen. 

Genom verksamhetens ledningssystem säkerställs att verksamheten systematiskt och fortlöpande 

utvecklar och säkrar verksamhetens kvalitet.   

 

Legitimerad Hälso- och sjukvårdspersonal  

Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal utgörs inom kommunens uppdrag av sjuksköterskor, 

fysioterapeuter samt arbetsterapeuter. Utförandet av hälso- och sjukvårdsarbetet ska utföras enligt 

gällande lagstiftning, föreskrifter, riktlinjer och rutiner. I arbetet ska legitimerad personal bidra till en 

hög grad av patientsäkerhet. Arbetet ska genomföras med god och säker vård utifrån vetenskap och 

beprövad erfarenhet. Vårdarbetet ska bedrivas med värdighet och respekt för patientens integritet och 

patienten ska görs delaktig. Risker och negativa händelser ska rapporteras till MAS och 

enhetschef/verksamhetschef. 

 

Undersköterskor och omvårdnadspersonal 

Undersköterskor och omvårdnadspersonal utför omvårdnad och kan med erhållen delegering utföra 

visa sjukvårdande- och rehabiliterande insatser på uppdrag från hälso- och sjukvårdspersonal. 

Examinerade undersköterskor kan utgöra en fast omsorgskontakt för patienter i ordinärt boende. 

Omvårdnadsarbetet ska bedrivas efter gällande lagstiftning, föreskrifter, riktlinjer och rutiner med god 

kompetens och på ett tryggt och säkert sätt. Omvårdnaden ska bedrivas med värdighet och respekt för 

patientens integritet och patienten ska göras delaktig. Undersköterskor och omvårdnadspersonal ska 

medverka till ökad patientsäkerhet och rapportera risker samt negativa händelser till verksamheten. 

 

Stödfunktioner 

Externa stödfunktioner till verksamheten är till exempel Vårdgivare Skåne, Smittskydd Skåne, 

Vårdhygien Skåne, patientnämnden, Sveriges kommuner och Regioner (SKR), Strama, regional 

primärvård för råd, stöd och medicinsk kompetens med flera. 
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Samverkan för att förebygga vårdskador 

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

I syfte att minimera risk för vårdskador och undvika att vårdskada uppkommer, sker både intern 

och extern samverkan. Intern samverkan där medicinskt ansvarig sjuksköterska medverkar sker 

löpande i övergripande ledningsgrupp för stöd och omsorg, i utförarmöten tillsammans med socialt 

ansvarig socionom (SAS) samt chefer från utförarverksamheterna, i verksamhetsdialoger, löpande 

avstämning med verksamhetens chefer för hälso- och sjukvård samt socialt ansvarig socionom och i 

andra arbetsgrupper inom verksamheten med fokus på vård, patientsäkerhet, risk och sårbarhet, 

kvalitet och utveckling. Under 2022 har interna samverkansmöten skett på veckobasis i perioder 

med hög risk för smittspridning av Covid 19 och andra virusrelaterade infektioner. I dessa möten 

ledda av socialchef har förutom medicinskt ansvarig sjuksköterska; omsorgschef, verksamhetschefer 

och enhetschefer för särskilt boende, ordinärt boende och LSS medverkat. 

 

          Extern samverkan sker med Sveriges kommuner och regioner (SKR), Region Skåne i olika forum  

          såsom Smittskydd Skåne, Vårdhygien Skåne, Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH), slutenvården     

          främst inom området i Sydvästra Skåne samt med primärvårdens aktörer inom kommunen.  

           

           Lokalt avtal för Läkarmedverkan för Rådgivning, Stöd och Fortbildning i den kommunala hälso- och 

           sjukvården finns upprättat mellan kommunen och vårdcentralen Tomelilla, Capio vårdcentral  
           Tomelilla samt vårdcentralen Brösarp. Lokala samverkansmöten mellan kommunens medicinskt  

           ansvarig sjuksköterska, chefer för Hälso- och sjukvård och primärvårdens lokalt  

           verksamhetsansvariga sker fyra gånger per år. Omställning till nära vård pågår. Kärnan i nära vård  

           är ett personcentrerat arbetssätt som utgår från individens behov och förutsättningar. Det innebär  

           att se, involvera och anpassa insatserna efter vad som är viktigt för just den personen. 

 

           Medicinska samverkansmöten mellan Medicinskt ansvariga sjuksköterskor i kommunerna i sydväst; 

           Sjöbo, Simrishamn, Ystad, Skurup Tomelilla och slutenvården; Lasarettet i Ystad samt Capio  

           närsjukhus Simrishamn har sker fyra gånger per år. Även representanter från psykiatri och  

           primärvård medverkar. Under sommarperioden skedde avstämningsmöten två till fyra gånger per  

           månad mellan kommunernas medicinskt ansvariga sjuksköterskor, slutenvården och primärvården i  

           sydvästraområdet. 

 

           Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) ingår i MAS/MAR nätverk i Sydväst (Sjöbo, Simrishamn,  

           Ystad, Skurup Tomelilla) som samverkar en gång per månad. 

 

          Identifierade processer:  

- Samverkan vid utskrivning (SVU). Samverkan vid utskrivning från sluten  

                 hälso- och sjukvård utgörs av en överenskommelse som reglerar utskrivning från sluten vård   

                 mellan Region Skåne och Skånes kommuner. I Tomelilla finns ett SVU-team sammansatt av  

                 biståndshandläggare, sjuksköterska och fysioterapeut med spetskompetens för detta arbete.   

                 Teamet har daglig avstämning med primärvårdens läkare i syfte att nå bästa samordning och  

                 vård för patienten vid hemgång från slutenvården 

- Samordnad vårdplanering (SVPL) kan efter den enskildes samtycke resultera i en samordnad 

individuell plan (SIP) som erbjuds vid utskrivning när insatser som kräver samordning från 

socialtjänst och hälso- och sjukvård från minst två huvudmän/aktörer. I en SIP ska behov av 

insatser, ansvarsfördelning, målbild och den enskildes förmåga, inflytande och delaktig 

beskrivas. 
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- Trygg hemgång (Trygg hemma) Teamsamverkan med insatser i den enskildes bostad. Den 

enskildes behov av insatser och stöd för hemgång till egen bostad efter identifieras och tryggas 

upp med löpande utvärdering. I takt med den enskildes ökade förmåga kan stöd och 

hjälpinsatser minskas. 

- Beslutsstöd WiSam. Beslutsstödet ska användas av sjuksköterska i kommunal primärvård när 

den enskildes hälsotillstånd förändras för att ge en strukturerad bedömning, säkra 

informationsöverföringen underlätta bedömning av vårdnivå för patienten. 

Informationssäkerhet 

HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1 § 

I syfte att säkerställa informationssäkerhet används 2-faktors autentisering till verksamhetskänsliga 

system. Personal loggar in med Sihts-kort, Freja-ID, mobilt Bank-ID, eller engångskod. 

Authenticator används för säkra inloggningar till online-konton. 

 

Verksamheten har under 2022 bytt verksamhetssystem. Införandet har krävt en del justeringar av 

programvara och satsningar på utbildning av personal i dokumentationsverktyget har prioriterats. 

Uppdatering av rutin för loggkontroll ligger på tur. Det har tagit tid att se hur det går att göra 

loggkontroller med adekvat innehåll och som inte innehåller allt för stor mängd ovidkommande 

data. Det finns ingen möjlighet att lagra utförda loggkontroller inom dokumentationssystemet vilket 

medför att loggkontroller behöver skrivas ut och sparas i låst utrymme. Sökning på en övergripande 

nivå för sökord relaterat till beslutsstöd, riskbedömningar, planer, väntat dödsfallblankett med flera 

kan systemet endast producera på individnivå. Det går där med inte producera statistiskt 

övergripande data på som ger mätbara värden. 

 

Under 2022 i samband med införande av nytt verksamhetssystem har översyn av samt begränsning 

av behörigheter i tillgång till patientjournal vidtagits. Endast personal som deltar i vården av 

patienten och utför arbete inom hälso- och sjukvård ges behörighet för åtkomst till patientjournal. 

Begränsningen av behörigheter har genomförts efter information och genomlysning av förändrade 

arbetssätt.  

 

I tidigare verksamhetssystem finns viss läsbehörighet kvar, totalt finns fem funktioner/personer 

inom stöd och omsorg som kan får fram äldre uppgifter om de inte överförts till nya systemet. 

Programmets statistikdel har inte varit tillgänglig för framtagande av uppgifter vid tiden för 

upprättande av patiensäkerhetsberättelsen. Statistiska uppgifter för perioden 2022-01-01 till  

2022-04-30 han därav endaste ges i mycket begränsad omfattning.  

 

En god säkerhetskultur  

En grundläggande förutsättning för en säker vård är en god säkerhetskultur. 

Organisationen ger då förutsättningar för en kultur som främjar säkerhet.  

 

Att skapa en god säkerhetskultur inom hela verksamheten kräver samverkan och 

insatser på flera nivåer. Inom verksamheten bedrivs LSS samt äldreomsorg på 

särskilt boende och i ordinärt boende. Under 2022 har verksamheten haft så kallade 

”utförarmöten” där medicinskt ansvarig sjuksköterska, socialt ansvarig socionom, omsorgschef och 

verksamhetschefer och enhetschefer möts kring verksamhetsfrågor. Patientsäkerhet utgör en 

återkommande punkt. Under hösten 2022 sågs behov av att arbeta med avvikelser och andra händelser 
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med representanter från samtliga personalkategorier inom LSS och äldreomsorg vilket sker i så kallade 

”erfarenhetsmöten”. Representanter från respektive personalgrupp (undersköterska, sjuksköterska, 

arbetsterapeut, fysioterapeut, biståndshandläggare, enhetschefer, verksamhetschefer, omsorgschef, socialt 

ansvarig socionom, medicinskt ansvarig sjuksköterska) arbetar i tvärprofessionella grupper kring Case med 

fokus på patientsäkerhet i syfte att nå ökat lärande. God patientsäkerhets hänger samman med säker och 

bra arbetsmiljö. Arbetsplatsträffar utgör ett viktigt forum för samtliga personalgrupper att löpande i 

verksamheten kunna koppla diskutera frågor som rör arbetsmiljöns innehåll och som kan ha påverkan på 

patientsäkerheten. Ökat tvärprofessionellt team-arbete i äldreomsorgens verksamheter har legat på 

agendan under 2022. På ”team-träffar” kan verksamhetens personal arbeta aktivt med kvalitetsregister, ta 

upp avvikelser och tillsammans diskutera hur vården kan främja patientens/brukarens hälsa och förebygga 

negativa händelser.  

 

Organisatorisk förändring har skett under året då behov sågs av att sjuksköterskor arbetar nära chefer och 

omvårdnadspersonal i det dagliga arbetet. Utlokalisering av sjuksköterskor till verksamheterna ökar 

möjlighet för utveckling av pesoncentrerad vård, nära kontakt med patent och närstående, samverkan och 

teamarbete. Sjuksköterska ges större möjlighet att öka kompetens hos omvårdnadspersonal kring 

omvårdnad och hälsa och enhetschefer/verksamhetschefer ges ökad möjlighet att driva 

patientsäkerhetsarbetet framåt för sin verksamhet. 

 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska har löpande avstämning och samverkan både socialt ansvarig socionom 

samt med enhetschef och verksamhetschef för hälso- och sjukvård. Medicinskt ansvarig sjuksköterska har 

tillsammans med enhetschef och verksamhetschef för hälso- och sjukvård varje månad möten med rehab 

personal så kallade ”rehab-möten” (fysioterapeuter och arbetsterapeuter) samt så kallade MAS-möten för 

personalgruppen sjuksköterskor, där nyheter, arbetssätt, lagstiftning, risker, tillbud och händelser, frågor 

med mera lyfts för hela arbetsgruppen.  

 

Vid samverkansmöten med ledning för lokal primärvård i Tomelilla kan händelser belysas utifrån ett 

patientsäkerhetsperspektiv, även frågor tas upp och dialog förs om hur ökad samverkan mellan primärvård 

och kommun lokalt kan stärka patientsäkerheten. Utifrån lokalt avtal avseende Läkarmedverkan för Rådgivning, 

Stöd och Fortbildning i den kommunala hälso- och sjukvården ges stöd, rådgivning och fortbildning till 

kommunens sjuksköterskor som arbetar med äldreomsorg och LSS. Samtliga lokala 

primärvårdsverksamheter medverkar enligt avtal. Råd, stöd och fortbildning ges utifrån ett övergripande 

perspektiv och riktar sig inte för frågor som rör ett enskilt patientärende. Sjuksköterskorna har daglig 

kontakt med primärvården rörande patientnära frågor.  

 

I avvikelsesystemet läggs samtliga avvikelser in, för hela stöd och omsorgsverksamheten uppdelade efter 

lagrum. Avvikelsesystemet är nytt för 2022 och en del justeringar har varit behövliga sedan införandet i 

maj månad. Avvikelsesystemet ger möjlighet för både chefer och personal att vara aktiva i att rapportera 

risker, tillbud och händelser samt möjlighet att tillföra utredningen kring händelseförlopp, kompletterande 

fakta och förslag. 

 

Kvalitetsuppföljningar för kommunens verksamheter äldreomsorg och LSS och avtalsuppföljningar för 

privata entreprenörer inom äldreomsorg har skett av medicinskt ansvarig sjuksköterska och socialt 

ansvarig socionom i form av enkäter och verksamhetsbesök.  Bland annat har läkemedelshantering och 

basala hygienrutiner följt upp. Följsamhet till hygienrutiner var övervägande god. Rutin för 

läkemedelshantering var känd. Behov sågs generellt av regelverk för säker läkemedelshantering. Fortsatt 
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arbete planeras för basala hygien rutiner och läkemedelshantering. Kvalitets och avtalsuppföljningar är 

planerade för 2023. Under 2023 kommer extern kvalitetsgranskning att ske genom apotek med farmaceut.  

 

Under 2023 kommer verksamheten att följa upp utförare inom äldreomsorg och LSS genom 

verksamhetsdialoger, där egenkontroller och andra rapporter tas upp. Vissa prioriterade områden kommer 

att belysas med extra focus. Patientsäkerhet utgör en stående punkt på agendan. I verksamhetsdialoger 

medverkar socialchef, omsorgschef, medicinskt ansvarig sjuksköterska, socialt ansvarig socionom samt 

chefer för respektive verksamhet. 

Adekvat kunskap och kompetens 

En grundläggande förutsättning för en säker vård är att det finns tillräckligt med 

personal som har adekvat kompetens och goda förutsättningar för att utföra sitt 

arbete.  

 

Kompetensutveckling samt fortbildning sker på alla nivåer inom Stöd och omsorg. Att 

säkra upp kompetensnivå för nuvarande och framtida behov är viktigt. Tillräcklig bemanning ger utrymme 

för utveckling och utgör en faktor för patientsäkerheten. Målsättningen är att det både nu och i framtiden 

ska finnas personal tillräcklig bemanning med rätt kompetens som även har goda förutsättningar att utföra 

sitt arbete. I takt med samhällsutveckling ses framåt brist på både omvårdnadspersonal och hälso- och 

sjukvårdspersonal för vården i både kommunal och regional regi i Sverige. Under 2022 har kommunen 

tagit fram en kompetensförsörjningsplan som finns som övergripande ram för arbete med 

kompetensförsörjning på verksamhetsnivå. Strategiska ledningsgruppen inom Stöd och omsorg bjöd in 

samtliga medarbetare till att medverka i Workshop med fokus på vad och hur personalen ser på 

kompetensbehov och vad som de ansåg kunde främja arbetsupplägg, behov av förbättringsområden för 

att framåt kunna behålla en stabil bemanning med god kompetens. Framförda synpunkter och perspektiv 

har sammanställts och tagit med i kompetensförsörjningsplan för Stöd och omsorg. 

 

Äldreomsorgslyftet som är en nationell satsning och finansieras via statsbidrag. Syftet är att stärka 

kompetensen inom kommunal vård och omsorg för äldre genom att ge ny och befintlig 

omvårdnadspersonal personal möjlighet till utbildning på arbetstid för både bas- och 

specialistutbildningsnivå. Under 2022 har fem personer utbildats till Specialistundersköterska inom Äldres 

hälsa och ohälsa och kan bidra till ökad kvalitetssäkring, ökad patientsäkerhet, kompetensdelning och bidra 

till utveckling av den personcentrerade vården.  

Genom arbetsmarknadsbidrag har verksamheter inom äldreomsorgen fått resursförstärkning av personer 

som arbetat med serviceinsatser. Utifrån lämplighet för arbete inom vård och omsorg och 

utbildningsmöjlighet har flera personer med tiden kunnat erbjudas anställning eller utbildning till 

undersköterska via äldreomsorgslyftet.  

 

Vård och omsorgskollage Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en förening för samarbete mellan 

arbetsgivare, utbildningsaktörer och fackliga organisationer inom den privata och offentliga vården och 

omsorgen som arbetar för att ge elever och studerande en modern utbildning som leder till 

anställningsbarhet och karriärmöjligheter. I Skåne är 30 av länets 33 kommuner anslutna till VO-College 

Skåne. Tomelilla kommun ingår i grupperingen ”Ystad och Österlen” (omfattar Ystad, Tomelilla, 

Simrishamn, Skurup och Sjöbo) och erbjuder praktikplatser till studerande från VO-Collage. 
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Satsning har gjorts under 2022 med konceptet ”Ung omsorg”. Ung Omsorg finansieras och drivs i 

kommunens regi och vänder sig till ungdomar på högstadienivå som är intresserade och/eller nyfikna på 

hur det är att arbeta inom kommunal omsorg. Ungdomarna ges utbildning i basal hygien och får om 

verksamhetsupplägg. Ungdomarna deltar inte i vårdarbetet och utför inte omvårdnadsinsatser.  

Tillsammans med handledare utförs olika trivselaktiviteter inom särskilt boende. 

 

Praktikplatser för studerande på högskola/universitet som ingår i utbildning till sjuksköterska, 

arbetsterapeut och fysioterapeut erbjuds. Studerande får handledare med kunskap om 

handledningsprocessen och hjälp och stöd av utbildningssjuksköterska som även håller i uppföljning av 

studerandes utvärdering av sin genomförda praktikperiod.  

 

Utbildningsportalen ”EsTracer” utgör en intern utbildningsportal i digitalt format som samtliga 

medarbetare får tillträde till. I utbildningsportalen finns ett brett utbud av utbildningar. Vissa utbildningar 

har kommunen själv skapat och andra utbildningar kommer från säkra källor som till exempel 

Socialstyrelsen, Demenscentrum, Vårdhygien Skåne med flera. Medarbetaren kan själv välja utbildningar 

av intresse eller utifrån kompetenskrav från verksamhetens ledning och både medarbetare och chef kan se 

vilka utbildningar som personen klarat av. Det går att göra om utbildningen om inte godkänt resultat 

uppnåtts. Delegeringsutbildning för läkemedelshantering och tilläggsutbildning för delegering av 

diabetesbehandling och andra subkutana injektioner ges den teoretiska delen i utbildningsportalen och den 

praktiska delen av testet görs hos utbildningssjuksköterskan. 

 

I utbildningssjuksköterskans uppdrag ingår att medverka och handleda studerande, att ge utbildning i 

praktiska moment för medarbetare inom stöd och omsorg, att tillsammans med medicinskt ansvarig 

sjuksköterska och verksamhetschef för hälso- och sjukvård, medverka vid framtagande av 

utbildningsmaterial, att medverka vid egen filmproduktion samt att medverka vid uppföljning av 

utbildningsmaterial i utbildningsportalen. Under 2022 har verksamheten även haft en tjänst som 

”utvecklingsledare” som arbetat med utveckling på flera plan bland annat arbetat med utveckling av 

utbildningsportalen och produktion/publicering av utbildningar. Utbildningssatsningar har även gjorts för 

både det nya dokumetationsverktyget samt nya avvikelsehanteringssystemet vid införande samt löpande 

utbildning/stöd/uppföljning från systemansvarig till användare och superusers har varit avgörande för 

implementeringen. 

 

Kompetensutveckling för hälso- och sjukvårdspersonal har under 2022 omfattat sårvårdsutbildning, 

nutritionsutbildning för samtliga sjuksköterskor. Två sjuksköterskor har fått utbildning till och uppdrag 

för att verka som sårvårdskonsulenter inom äldreomsorg och LSS. Tanken är att deras kunskap ska spridas 

till övrig hälso- och sjukvårdspersonal och omvårdnadspersonal dels genom konsultation vid 

sårvårdsfrågor, svårläkta sår och dels genom utbildningsinsatser till samtliga personalgrupper där 

påfyllning av kunskap om sårvård behöver förstärkas. Utbildningen för sårvårdskonsulenterna har 

arrangerats av Region Skåne som även står uppföljningsmöten två gånger per termin. Utbildning för 

förskrivningsrätt av inkontinensskydd och handledarutbildning har genomförts för sammantaget tre 

personer. En sjuksköterska och en arbetsterapeut medverkade på ”demensdagarna” i Stockholm och tre 

sjuksköterskor har utbildats till instruktörer i WiSam som efter genomgången utbildning utbildat samtliga 

sjuksköterskor i personalgruppen. Fysioterapeuter och arbetsterapeuter har några personer deltagit i 

positioneringsutbildning från hjälpmedelscentrum Östra Skåne (HÖS), utbildning i manuella förflyttningar 

och förflyttningar med personlyft från hjälpmedelscenter (HMC) samt besökt hjälpmedelsmässan. 
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Digitala lösningar och mobilt arbetssätt kan underlätta arbetet och även ge en ökad säkerhet. Digital 

signering via app i mobil, tillgång till dokumetationsverktyget via mobil telefon, padda eller bärbar dator 

medför att både signering och dokumentation kan ske i direkt anslutning till patientbesöket vilket både 

leder till ökad patientsäkerheten och främjar arbetsmiljön för personalen. 

 

Nya regler om smittförebyggande åtgärder i vissa verksamheter inom äldreomsorg och LSS. 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2022:44) om smittförebyggande åtgärder i vissa 

verksamheter enligt SoL och LSS trädde i kraft i slutet av året. Enligt bedömning från Socialstyrelsen 

behöver berörda verksamheter förebygga och förhindra smitta och smittspridning för att kunna säkerställa 

en god kvalitet i insatserna. Det anses till exempel inte tillräckligt att enbart tillämpa de basala hygienkrav 

som anges i SOSFS 2015:10, utan riskerna behöver förebyggas och förhindras även på andra sätt, till 

exempel. genom att det finns rutiner om hur smitta ska förebyggas och att personalen erbjuds utbildning i 

att förebygga och förhindra smitta och smittspridning i verksamheten. Detta är särskilt viktigt eftersom 

verksamheterna ger insatser till personer som ofta löper stor risk att drabbas särskilt hårt av smittsamma 

sjukdomar och vårdrelaterade infektioner. De nya föreskrifterna förtydligar på vilket sätt verksamheterna 

behöver arbeta för att kunna förebygga och förhindra smitta och smittspridning i den egna verksamheten 

för att uppfylla kraven på god kvalitet. Framtagande av rutiner och implementering kommer att ske under 

2023. 

 

Inom Stöd och omsorg har verksamheten heltidstjänster som norm, vilket lett till minskning av antalet 

timanställd omvårdnadspersonal och medfört högre grad av kontinuitet, trygghet, kompetens samt 

utvecklings potential i arbetet. Samtliga verksamheter har arbetat aktivt med schemaförbättringar.  

 

 

Patienten som medskapare  

En grundläggande förutsättning för en säker vård är patientens och de närståendes 

delaktighet. Vården blir säkrare om patienten är välinformerad, deltar aktivt i sin 

vård och ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med 

patienten. Att patienten bemöts med respekt skapar tillit och förtroende.  

 

PSL 2010:659 3 kap. 4 § 

Patienten är den primära informationsmottagaren/informationsbäraren så långt det är möjligt, i andra 

hand närstående och förvaltare. Samtycke ska inhämtas. I de fall patienten inte har förmåga att lämna 

samtycke informeras närstående eller förvaltare. I pesoncentrerad vård ses patienten först och främst ses 

som en person med unika behov, erfarenheter och mänskliga resurser. En patient får inte objektifieras till 

en sjuk kropp, ett tillstånd eller en diagnos. Vid samtycke från patienten kan närstående enligt patientens 

önskemål delta i planering, göras delaktiga i den vård som patienten godkänt. Det kan röra sig om 

delaktighet i den dagliga vården/behandlingen, upprättande av vårdplaner, upprättande av SIP, registrering 

i kvalitetssystem, informeras om förändringar i vården, vid utredning av tillbud och vårdskador samt få 

information om hur synpunkter, klagomål kan framföras i verksamheten samt uppgift om 

informationsöverföring mellan vårdgivare. Rättighet finns för den enskilda individen att begränsa tillträde 

till viss information vid viss tillfälle eller för viss vårdpersonal samt har rätt att ta tillbaka ett lämnat 

samtycke när som helst och utan motivering. Patient ska även ha rätt att spärra vissa uppgifter för andra 

vårdgivare. Samtycke/återkallande gäller även för nationell patientöversikt (NPÖ). Tillgänglighet, 

samordning och kontinuitet i vården underlättar för patienten att vara medskapare. Vården ska baseras på 

patientens önskemål så långt det är möjligt att ske i samråd med patients delaktighet i alla vårdnivåer. 
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AGERA FÖR SÄKER VÅRD 

SOSFS 2011:9, 5 kap. 2 §, 7 §, 8 §, 7 kap. 2 § p 2, PSL 2010:659, 3 kap. 10 §  

 Vårdgivaren ska utöva egenkontroll, vilket ska göras med den frekvens och i den omfattning som krävs 

för att vårdgivaren ska kunna säkra verksamhetens kvalitet. Egenkontrollen kan innefatta jämförelser av 

verksamhetens nuvarande resultat med tidigare resultat, i jämförelse med andra verksamheter, nationella 

och regionala uppgifter. 

 

Verksamheten har inte utfört egenkontroller i full omfattning på systematisk sätt. Arbete pågår i 

verksamheten med att utveckla strukturella egenkontroller. I det nyinförda dokumetationsverktyget finns 

begränsningar i att få ut statistikuppgifter som är av betydelse för egenkontroller. Statistikuppgifter finns i 

dokumetationsverktyget på individnivå, dock saknas funktioner att få ut uppgifter på en övergripande 

nivå. Vi ser detta som en brist i systemet. Vissa kontroller av basal hygien och läkemedelshantering har 

skett för samtliga verksamheter. Utbyte av lås/nycklar till läkemedelsskåp samt införande av säkra 

läkemedelsskåp inom LSS har genomförts i syfte att läkemedelshanteringen ska ske på ett säkert sätt i 

samtliga boendeformer. Översyn av läkemedelshantering för basläkemedelsförråd och 

närläkemedelsförråd påbörjades under slutet av 2022 och slutförts under januari 2023. Behov av att 

uppdatera och eller skapa nya rutiner har setts under 2022. Fortlöpande under året har nya rutiner 

upprättats. Rutiner för samverkan, avvikelsehantering, WiSam, Palliativa registret, BPSD, Senior alert, 

SBAR, teamsamverkan med flera har fått fokus för verksamheterna att nå följsamhet till. Arbete med både 

nå följsamhet av befintliga rutiner i verksamheterna och uppdatering/upprättande av rutiner kommer att 

fortsätta under 2023. 

 

Mätning av registreringar i palliativa registret samt statistikuppgifter om NPÖ. 

Identifiering/Mål Resultat och Analys av resultat Åtgärder och uppföljning av 

åtgärder 

Palliativa registret. 

Mätning av 

indikatorer i palliativ 

vård för 2022. 

Mål för 2023 är att 

målvärden 2022 ska 

öka 

med så hög grad som 

möjligt.  

Antal inrapporterade 26.  

Varav väntade dödsfall 25. 

Läkarbeslut 23.  

Brytpunktssamtal 16.  

Opioid vid behov 23.  

Läkemedel mot ångest vid behov 23.  

Smärtskattning 8.  

Övrig symtomskattning 6. 

Munhälsa 14.  

Utan trycksår 23.  

Ej ensam 16.  

Erbjuda eftersamtal 20. 

Verksamheten behöver fortsatt arbeta 

med kvalitetsindikatorer, arbetssätt, 

samverkan kring palliativ vård med 

bland annat närvaro vid bortgången, 

smärtskattning, brytpunktsamtal och 

munhälsa. 

Under period 2022-05-01 till  

2022-12-31 finns 69 avlidna inom 

äldreomsorgen och LSS i kommunen. 

Uppgift saknas för antalet avlidna 

under perioden 2022-01-01 till  

2022-04-30.  

Nationell patient-

översikt (NPÖ) är en 

tjänst som möjliggör 

för olika vårdgivare 

I Tomelilla har totalt under 2022, 

6401 slagningar utförts på 1774 

patienter av 333 

användare/inloggningar. 

Statistikuppgifter från Sveriges 

kommuner och regioner (SKR). 

Vi har inte jämförelsetal från 

föregående år att relatera till. 
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att, med patients 

samtycke, få 

direktåtkomst till 

varandras 

journaluppgifter.  

Loggkontroller på användare har inte 

genomförts under 2022. 

Jämförelsetal ses till 

patientsäkerhetsberättelse 2023. 

Begära loggkontroll hos systemägaren. 

 

 

Öka kunskap om inträffade vårdskador  

SOSFS 2011:9 7 kap. 2 § sista stycket, HSLF-FS 2017:40 3 kap. 1 §, PSL 2010:659 3 kap. 3 § 

Genom identifiering, utredning samt mätning av skador och vårdskador ökar 

kunskapen om vad som drabbar patienterna när resultatet av vården inte blivit det 

som avsetts. Kunskap om bakomliggande orsaker och konsekvenser för 

patienterna ger underlag för utformning av åtgärder och prioritering av insatser.  

Det har under år 2022 gjorts en (1) anmälning till Läkemedelsverket utifrån 

tillbud/negativ händelse rörande medicinsktekniska produkter. Ett hjälpmedel gick sönder vid 

användandet vilket kunde medfört negativ händelse.  

 

Verksamheten har gjort tre (3) anmälningar enligt lex Maria under året 2022 vilket kan verka missvisande 

men för två av händelserna så rör händelsedatum händelse som skedde 2021 och anmälning gjordes i 

början av 2022. Dessa händelser finns upptagna i patiensäkerhetsberättelsen för 2021 och därav beskrivs 

inte dessa uppgifter vidare. Anmälan för händelse som inträffat 2022 rör fallolycka för patient i ordinärt 

boende. Brister har i samband med händelserna identifierats och förebyggande åtgärder har vidtagits. 

Brister som identifierades kring händelsen rörde uteblivna bedömningar, prioritering och handläggning av 

patientärenden, arbetssätt, brist på följsamhet till rutiner, arbetssätt och dokumentation. Vidtagna och 

förebyggande åtgärder rör utbildning och kompetens, rutiner, riktlinjer och dokumentation och arbetssätt. 

Organisatoriskt övergripande belysning av insatser i syfte att förebygga återupprepning av liknande 

händelser har genomförts vilket lett till bredare och fördjupad kunskap för samtlig Hälso- och 

sjukvårdspersonal. IVO har nyligen underrättat kommunen i ett ärende med begäran om handlingar och 

uppgifter i ett patientärende där det inkommit klagomål från närstående. Händelsen inträffade under 

sommaren 2022, kommunen ska inkomma med handlingar och svar under februari 2023.  

 

Allvarliga tillbud och/eller händelser som skett under året och som varit föremål för utredning av 

medicinskt ansvarig sjuksköterska tillsammans med berörda chefer och personal rör områden för 

läkemedelshantering, fallincidenter, bedömning och handläggningsbrister, dokumentation, rutiner och 

arbetssätt. För varje händelse sker åtgärder och översyn av förebyggande åtgärder. Åtgärder som vidtagits 

är översyn och uppdatering av rutiner, tydliggörande av policyprogram, rutiner, riktlinjer, lagstiftning, 

tydliggöra omvårdnadsprocesser och vårdförlopp. Ge medarbetarna information om bättre och säkrare 

arbetssätt och kompetensfrämjande insatser. Samtliga anmälningar och avvikelser med hög 

allvarlighetsgrad tas i utrednings- och lärande upp med berörd personal. När utredning slutförts 

informeras chefer och personal i våra forum där patientsäkerhet är ledande. Forum som APT, MAS-

möten för sjuksköterskor, Rehabmöten för fysioterapeuter och arbetsterapeuter, Utförarmöten för 

verksamheternas chefer, i olika former av interna tjänstemannamöten och Erfarenhetsmöten.  
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Tillförlitliga och säkra system och processer  

Genom att inkludera systematiskt patientsäkerhetsarbete som en naturlig del av 

verksamhetsutvecklingen kan både de reaktiva och proaktiva perspektiven på 

patientsäkerhet bejakas. Genom att minska oönskade variationer stärks 

patientsäkerheten.  

 

Verksamheten ser att användande av kvalitetsregister är en tillgång för medborgaren. 

Att bidra till utveckling av nationellt kunskap främjar arbetet och främjar även systematiskt arbetssätt att 

identifiera risker i vården. Verksamheten har uppmärksammat att behov finns med fortsatt arbete och 

utveckling av arbetssätt med kvalitetsregister samt att arbeta med de resultat som idag kan ses. 

Kvalitetsregister som idag används är Palliativa registret och Senior alert. Graden av registreringar varierar 

i de olika verksamheterna. Målsättningen är att riskbedömningar av munhälsa, låsfunktion, undernäring, 

fall och trycksår ska registreras från berörda verksamheter. Arbete med att förbättra graden av användande 

pågår. BPSD har verksamheterna inte kommit i gång med. Utbildning är planerad för de som kommer att 

vara utbildare för personal i verksamheterna och därefter kommer uppstart att ske. Mätning av basala 

hygienrutiner och klädregler planeras under våren med registrering via SKR. Enligt nuvarande planering 

ser vi att till hösten kunna registrera trycksårs mätning i Senior alret. 

 

Säker vård här och nu  

Hälso- och sjukvården präglas av ständiga interaktioner mellan människor, teknik 

och organisation. Förutsättningarna för säkerhet förändras snabbt och det är 

viktigt att agera på störningar i närtid.  

Är vården säker idag  

Leveransförseningar med vissa hjälpmedel från HÖS har ökat under 2022. Risk har 

identifierats med fördröjning av signering och i vissa fall felaktigt signeringsförfarande av utförda 

omvårdnads/rehabiliteringsinsatser av omvårdnadspersonal. Verksamheten håller på att införa 

mobil/elektronisk signering via app i mobiltelefon så att signering kan ske i anslutning till utförd insats. 

För läkemedel sker idag all signering digitalt i app för läkemedel. Framåt ses personalbemanning i vården 

som helhet som en riskfaktor.  

 

Riskhantering  

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

Vårdgivare ska fortlöpande bedöma om det finns risk för att händelser skulle kunna inträffa som kan 

medföra brister i verksamhetens kvalitet. För varje sådan händelse ska vårdgivare uppskatta 

sannolikheten för att händelsen inträffar, och bedöma vilka negativa konsekvenser som skulle kunna 

bli följden av händelsen.  

 

Under 2022 har smittspridningen av Covid-19 stabiliserats till en totalt sett lägre nivå. Dock fanns en 

ökad smittspridning i Tomelilla kommun för en kortare period i början av året, främst januari-februari 

och även för slutet av året under november-december sågs en ökning där även andra viroser som 

influensa A och B, RS-virus med flera grasserade samtidigt. Vaccinationsgraden på särskilda boenden 

och hemsjukvården har varit hög. Av inträffade fall som testats positivt för Covid-19 har som varit 

vaccinerade har mycket få drabbats av allvarlig sjukdom som krävt sjukhusvård till följd av insjuknande 
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i Covid-19. Följsamhet till rekommendationer som angivits från Smittskydd Skåne samt Vårdhygien 

har visats från berörda verksamheter inom Stöd och omsorg i Tomelilla kommun.  

Övergripande i verksamheter inom stöd och omsorg sker riskbedömningar och konsekvensanalyser vid 

förändringar eller vid annat uppkommet behov i verksamheten. Arbete med att ta fram 

egenkontrollinstrument har påbörjats. Utvalda och prioriterade granskningsområden kommer att ligga 

till grund för egenkontroll i verksamheterna. Egenkontrollerna följs upp i verksamhetsdialoger. Utöver 

prioriterade granskningsområden och arbete med egenkontrollprocess kommer olika former av 

implementering av arbetssätt och rutiner, mätningar, riskbedömningar och registrering i 

kvalitetsregister, avvikelsehantering att följas upp.  

 

Stärka analys, lärande och utveckling  

Analys och lärande av erfarenheter är en del av det fortlöpande arbetet inom hälso- 

och sjukvården. När resultaten används för att förstå vad som bidrar till säkerhet, 

hållbarhet, önskvärd flexibilitet och goda resultat, kan verksamheten utvecklas så 

att kvaliteten och säkerheten ökar och risken för vårdskador minskar.  

I vilken mån förbättras system och arbetssätt utifrån tillgänglig information 

Avvikelser, lex Maria anmälningar, lex Sara anmälningar har medfört översyn av 

arbetssätt och påvisat behov av förbättringsarbete med kvalitetsregister, journalgranskning, följsamhet till 

rutiner och mer kunskap om fallpreventivt arbete samt förbättrad läkemedelshantering.  

 

Ett av kommuns Säbo är anmält till och kommer att ingå i ett forskningsprojekt (Patient and Workers 

Safety Study, PAWSS) rörande säkrare personförflyttningar som genomförs av Region Östergötland. 

Målet med projektet är att med utgångspunkt från den kunskap som finns på området idag utveckla en 

forskningsbaserad guide för hur arbetsplatser bör arbeta såväl strategiskt som praktiskt för att skapa säkra 

personförflyttningar, att förhindra eller minska risken för arbetsrelaterad ohälsa till följd av 

personförflyttningar och förebygga incidenter som orsakar skador på patient/vårdtagare eller 

vårdpersonal. Guiden ska också utformas så att det är möjligt att integrera de arbetssätt och metoder som 

beskrivs i det systematiska arbetsmiljöarbetet och även relatera till det systematiska 

patientsäkerhetsarbetet. 

 

Avvikelser 

Från och med 2022-05-01 infördes både nytt dokumentationsverktyg samt program för 

avvikelsehantering. För avvikelser inom äldreomsorg och LSS, under perioden 2022-01-01 till 2022-04-01 

finns inte alla statistikuppgifter tillgängliga att söka ut ur systemet. Sammantaget för perioden ses totalt 

450 avvikelserapporter registrerade. Avvikelserapporterna avser fall, läkemedelshantering, dokumentation, 

informationsöverföring, larm, omvårdnadshändelser, bemötande, medicinsk teknisk utrustning och övrigt.  

 

Avvikelser registrerade avvikelseärenden i lagrum: HSL. SoL och LSS från och med  

2022-05-01 till 2022-12-31. 

 

Fördelning enligt lagrum HSL:  672 LSS:  189 SoL: 110 Totalt: 971 
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Flest avvikelser har registrerats i lagrum HSL. Verksamheten har identifierat brist kring rapportering av 

avvikelser för SoL-insatser och ser att det sannolikt finns risk/tillbud/händelser som inte rapporterats som 

avvikelse. Verksamheten har påbörjat ett arbete med information till chefer och omvårdnadspersonal om 

vikten av att rapportera SoL-avvikelser. Information har givits på APT i samtliga verksamheter om vad 

som kan utgöra SoL-avvikelser.  

 

Fördelning av antal inrapporterade avvikelser fördelat på allvarlighetsgrad. 

Allvarlighetsgrad Antal 

Mindre 833 

Måttlig 109 

Betydande 23 

Mycket allvarlig 6 

 

Vid angivelse av allvarlighetsgrad i avvikelsesystemet anges även riskvärde för upprepning av händelse. 

Den sammantagna poängen räknas. Vid högre värden i systemet går avvikelser till medicinskt ansvarig 

sjuksköterska respektive socialt ansvarig socionom beroende på avvikelsens lagrumstillhörighet. Betydande 

och mycket alvarliga händelser rör läkemedelshantering, dokumentation, fall, ej verkställd eller utebliven 

insats, ekonomi/stöld, bemötande och medicinsk teknisk produkt. Flest betydande/allvarliga avvikelser 

rör fall, verkställd eller utebliven insats och läkemedel. 

 

 

Antal rapporterade händelser och typ av händelse 

Typ av händelse inom hemsjukvård,  
SäBo, LSS och daglig verksamhet 

Antal händelser 

Bemötande/värdegrund/värdegaranti 17 

Ekonomi/Stöld 3 

Handläggning (myndighet) 5 

Hot och våld mellan brukare/boende 5 

HSL Begränsning/tvångsåtgärder/nödrätt 1 

HSL Fall 457 

HSL Läkemedel 241 

HSL Medicintekniska produkter 

HSL Omvårdnad/rehabinsats omvårdnadspersonal 

HSL Rehabilitering legitimerad personal 

HSL Utebliven omvårdnad-/rehabinsats 

HSL Utebliven vårdåtgärd legitimerad personal 

Nutrition 

Självskadebeteende 

SoL Ej verkställd eller utebliven insats/stöd 

SoL Fysisk miljö, utrustning och teknik 

9 

16 

2 

17 

6 

2 

2 

165 

12 
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SoL Genomförande av insatser 

SoL Sekretess/tystnadsplikt 

SoL/HSL Dokumentation 

SoL/HSL Samverkan 

Vårdåtgärd legitimerad personal 

Övergrepp- psykiskt, fysiskt, sexuellt 

Totalt 

35 

6 

10 

12 

5 

19 

1047 

 
Fördelning av händelser ses som flest förekommande av: fall, läkemedel och ej verkställda  

eller utförda insatser (SoL). För vanligast förekommande bakomliggande orsak till fall anges att den 

enskilde överskattar sin förmåga :239 angivelser, omgivningsfaktorer: 115 angivelser, den enskilde glömt 

att använda rekommenderade gånghjälpmedel: 46 angivelser. Verksamheten har identifierat behov av 

teambaserat och systematiskt fallpreventivt arbete i syfte att förebygga fall. Det fallpreventiva arbetet kan 

utvecklas genom ökad kunskap i fallprevention, teamsamarbete, registrering i Senior Alert och BPSD, 

liksom tvärprofessionellt arbete med fallavvikelser samt ökad fysisk träning/aktivitet. För ej verkställda 

eller utförda insatser SoL ligger övervägande delen av händelser inom LSS och daglig verksamhet. Mer 

specificerad redogörelser för avvikelser och händelser inom SoL och LSS kommer att redovisas i 

kvalitetsberättelsen från socialt ansvarig socionom. 

 
Förbättringar kring läkemedelshantering utgör ett identifierat område.  

Uppdatering av rutiner för läkemedelshantering, genomgång av arbetssätt, ökad användning av 

Evondos (läkemedelsrobot) samt årliga läkemedelgranskningar ser vi kan både ge ökad kunskap och  

säkrare läkemedelshantering. Ökad tydlighet för bakomliggande orsaker i avvikelsesystemet behövs för att 

kunna ge specifik statistik då befintliga angivelser inte ger tillräckligt stöd för analys. Förslag till mer  

tillämpbara sökangivelser har tagits fram. Under året 2022 har vakanta tjänster för legitimerad personal  

blivit tillsatta med egen personal och för närvarande finns det inte behov av inhyrd personal vilket  

haft påverkan för ökad grad av kontinuitet. Mycket av arbete under året har haft fokus på att skapa en  

god kvalitativ grund efter tidigare år med hög personalomsättning avseende legitimerad personal,   

chefsbyten och pandemi. I 48 procent av registrerade avvikelser fanns angivelse om att avvikelsen finns 

antecknad i den enskildes dokumentation/akt/journal.  

 

 

 

 

Diagrammet visar att den enskilde i 

mindre än 10 procent inte görs delaktig 

i utredningen. Behov finns att involvera 

individen och närstående i fortsatt 

arbete med avvikelsehantering. 

Externa avvikelser har för perioden 2022-01-01 till 2022-04-30 har inte kunnat utläsas från det tidigare 

systemet för avvikelsehantering.  För perioden 2022-05-01 till 2022-12-31 finns 24 externa avvikelser  

registrerade. Avvikelser har främst berört sluten vård rörande samverkansrutiner vid utskrivning; 

informationsöverföring och läkemedelshantering. Externa avvikelser tas upp i samverkansform med  

berörd vårdgivare. 
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      PSL 2010:659, 6 kap. 4 §, SOSFS 2011:9 5 kap. 5 §, 7 kap. 2 § p 5 

Hälso- och sjukvårdspersonalens har rapporteringsskyldighet när händelse upptäcks 

rapporteras/registreras händelsen i avvikelsesystemet. Händelse utreds av ansvarig chef tillsammans 

med de medutredare som behövs. Vid hög allvarlighetsgrad eller om det av andra anledningar behöver 

göras en fördjupad analys informeras medicinskt ansvarig sjuksköterska och/eller socialt ansvarig 

socionom. Efter avslutad analys ges information till berörda och händelsen kan tas upp på APT, MAS-

möten, Rehab-möten, teammöten, utförarmöte, verksamhetsdialog och erfarenhetsmöte.  

 

Klagomål och synpunkter 

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

Klagomål och synpunkter kan meddelas via brev, personlig kontakt, webformulär och telefonkontakt. 

Inkomna klagomål och synpunkter registreras och diarieförs. Klagomål som inkommer via 

patientnämnden eller Inspektionen för vård och omsorg registreras, diarieförs, utreds och besvaras 

enligt rutin. Beroende på karaktär för klagomålet och/eller synpunkter hanteras utredning och 

handläggning av ärendet utifrån ärendets innehåll. Utredare kan vara en eller flera personer utifrån 

funktion.  De flesta klagomål utreds av socialt ansvarig socionom och/eller medicinskt ansvarig 

sjuksköterska. Klagomål/synpunkter från medborgare har rört frågor kring vårduppdrag, fördröjda 

insatser och synpunkter på bedömningar och omvårdnad. Under 2022 har verksamheten fått 

meddelande om ett ärende från patientnämnden. Detta ärende avslutades av patientnämnden med 

hänvisning till att personen som inkommit med klagomålet redan hade kontakt/dialog med 

kommunen. Information lämnades om möjlighet att vända sig till Inspektionen för vård och omsorg.  

 

Vid samtliga klagomål, avvikelser och anmälningsärenden sker en lärande process. I utredningsskedet 

ses de eventuella brister som uppstått och förbättringsområden/förbättringsåtgärder växer fram. 

Förbättringsåtgärder kan till exempel röra sig om rutiner, kompetens, samarbete, arbetssätt med flera.  

Våra erfarenhetsmöten har varit en stor tillgång i lärandeprocessen. Erfarenhetsmöten utgör en arena 

för samtliga yrkeskategorier till reflektion över händelser och möjliggör att tillsammans få fokusera på 

att göra vården tryggare och säkrare. 

 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) fick uppdrag att granska samtliga kommuner i Sverige 

rörande vårdkvalitet på Säbo då det uppenbarats brister under pandemin. Granskning/tillsyn har skett i 

Tomelilla. Under 2021 begärde IVO in journalkopior från boende på Säbo under perioden  

2019-01-01 till 2021-06-30 som lämnades till IVO under hösten 2021. I tillsynen granskades följande 

områden: Individuell bedömning och kompetensnivå, dokumentation och personalkontinuitet, läkemedelshantering och 

vård i livet slutskede. Vid tillsynsbesök i kommunen i slutet av 2022 framkom att journalgranskningen inte 

kunnat samköras med primärvårdens uppgifter vilket lett till att kommunerna på punkter som bygger 

på samverkan mellan läkare från primärvården och sjuksköterska från kommun fått kritik för brister 

som utförare i kommun inte självständigt kan styra över. Vid tillsynsbesöket skedde intervjuer med fyra 

sjuksköterskor samt intervjuer med ett 3-4 brukare boende på Säbo. Kommunen fick efter dialogsamtal 

under verksamhetsbesöket en delrapport med punkter som diskuteras. Vid verksamhetsbesöket 

medverkade förutom MAS, socialchef, omsorgschef samt nämndens ordförande. I beslut från IVO 

daterat 2023-02-01 presenteras brister som framkommit under granskning/tillsyn. Verksamheten 

kommer att beskriva de förändringar som vidtagits. Sedan utgångsläget för granskningsperioden har en 

förbättringar inom samtliga granskningsområden skett. I nästa års patientsäkerhetsberättelse för 2023 

kommer svar rörande beslut och fortsatt arbete för ökad kvalitet att delges.  
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Öka riskmedvetenhet och beredskap  

Alla delar av vården behöver planera för en hälso- och sjukvård som flexibelt kan 

anpassas till kortsiktigt eller långsiktigt förändrade förhållanden med bibehållen 

funktionalitet, även under oväntade förhållanden. I patientsäkerhetssammanhang 

beskrivs detta som resiliens.  

Kommer ni att arbeta patientsäkert i framtiden 

Förslag finns om att 2024 införa en ny äldreomsorgslag; SOU 2022:41- Ökad kvalitet och 

jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer. I förslaget beskrivs även ändringar i socialtjänstlagstiftning som 

inom hälso- och sjukvårdslagen. I lagförslaget anges att kommunens primärvård ska ges nära patienten.  

Det ska framgå av en ny bestämmelse i 11 kap. 2 a § hälso- och sjukvårdslagen att kommunerna ska 

organisera sin primärvård så att vården kan ges nära till enskilda som omfattas av kommunens 

primärvårdsansvar. Vidare beskrivs att vårdbehov i kommunens primärvård behöver stärkas, tillgång till 

hälso- och sjukvård bör gälla alla som är inskrivna i kommunens primärvård. Med uttrycket ”inskriven i 

kommunens primärvård” avses personer som bor i särskilda boenden som avses i 12 kap. 1 § hälso- och 

sjukvårdslagen och personer som har primärvård i ordinärt boende enligt 12 kap. 2 § hälso- och 

sjukvårdslagen. Medicinsk bedömning av sjuksköterska ska ske dygnet runt. Kommunen ska säkerställa att 

enskilda som är inskrivna i kommunens primärvård vid behov kan få en medicinsk bedömning av en 

sjuksköterska dygnet runt. Detta ska regleras i en ny bestämmelse i 13 a kap. 5 § hälso- och sjukvårdslagen. 

Pesoncentrerad vård nämns och ligger i linje med God och nära vård konceptet.  

I dag sker ensamarbete för sjuksköterskor på kvälls och nattetid i kommunen vilket har vid några tillfällen 

inneburit att sjuksköterska att vid hög arbetsbelastning haft svårighet att hantera inkommande 

telefonsamtal och patientbesök/bedömningar fullt ut efter patienters ordination och behov. Vid 

arbetstillfällen med hög belastning kan väntetider uppstå även för akuta insatser/bedömningar vilket har 

lett till att om/när sjuksköterska är upptagen av annan patientinsats får omvårdnadspersonal i samråd med 

sjuksköterska på telefon till exempel skicka in patient till sjukhus. Bedömningar av patienters 

hälsotillstånd, beslut om åtgärder, upplöjning och journalföring åligger för yrket legitimerad personal. Det 

har även uppmärksammats av slutenvård att det kan saknas sjusköterskebedömningen på inskickade 

patienter som inte lidit av urakut tillstånd. Vårdtyngden varierar i både antal inkommande telefonsamtal 

samt besöksfrekvens. Vissa arbetstillfällen på kvällstid finns det gott om utrymme att ta både telefonsamtal 

och utföra förekommande insatser medan andra arbetspass upplevs stressiga och det upplevs då att det är 

svårt att hinna ta hand om inflödet av telefonsamtal/insatser. Det har identifierats att övergången mellan 

dag och kväll är sårbar och kan behöva ses över. Det är förutom för antalet förekommande fasta insatser, 

svårt att förutse när hög arbetsbelastning respektive låg arbetsbelastning förväntas. Vid fasta insatser finns 

teoretiskt sett möjlighet att justera bemanningstäthet och även justera överlappningsmarginaler för att 

täcka upp. Det är i praktiken inte alltid möjligt att personalmässigt bemanna upp med kort varsel, 

känsligast bemanningsläge finns i semestertider, på storhelger, vid infektions utbrott som både leder till 

hög vårdtyngd och sjukdom hos personal och när det finns högt tryck på korttidsvården i form av 

komplex och eller insatstyngd i tidsåtgång och frekvens. För att vården ska upplevas trygg, säker och god 

av individen krävas att förekommande vårdinsatser från sjuksköterska kan utföras med rätt kompetens 

och enligt ordination och behov. Det skrivs internt i verksamheten få avvikelser på väntetider och 

uteblivna bedömningar till legitimerad personal. Det kan bero på att gamla strukturer och arbetssätt lever 

kvar. Omvårdnadspersonal är oftast de som först upptäcker en förändring i hälsotillstånd hos patienten 

och omvårdnadspersonal följer den instruktion som ges av legitimerad personal. I syfte att säkerställa att 

samtliga patientärenden får rätt vård, blir bedömd av rätt kompetens i rätt tid, på rätt vårdnivå behövs det 

tas beslut om inställelsetid samt möjligära att telefonkontakt finns under dygnet. Inställelsetid på 30 
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minuter kan vara ett nytt arbetssätt att implementera. Vid akuta händelser ska patient och 

omvårdnadspersonal kunna etablera kontakt inom kort tid. Vid mindre akuta situationer kan det vara 

rimligt att någon kortare väntetid kan förekomma. Tekniska lösningar finns för telefoni med växel i app 

avsedd för mobiltelefon där olika knappval kan möjliggöra val vid akut karaktär och annat val för mindre 

brådskande ärenden. Systemen har även funktion som möjliggör flexibilitet i personalgruppen då appen 

finns nerladdad och det går att koppla upp sig på närmsta tillgängliga telefon. Undersökning behöver 

göras för vilken typ av teknisk lösning som kan passa för verksamhetens behov. 

För att säkerställa en god patientsäkerhet framåt i tiden ses behov av mätverktyg som kan användas i 

kommunal och regional primärvård.  I Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet i hälso- och 

sjukvård 2020-2024; Agera för säker vård beskrivs God och säker vård överallt och alltid som visionen, ingen patient 

ska behöva drabbas av vårdskada ses som det övergripande målet. Fyra grundläggande förutsättningar i arbetet 

mot vision och mål anges: Engagerad ledning och tydlig styrning, en god säkerhetskultur, adekvat kunskap 

och kompetens samt patienten som medskapare. Handlingsplanen innehåller fem prioriterade 

fokusområden: Öka kunskap om inträffade vårdskador, tillförlitliga och säkra system och processer, säker vård här och 

nu, stärka analys, lärande och utveckling samt öka riskmedvetenhet och beredskap. Utifrån den nationella 

handlingsplanen för patientsäkerhet ska regioner och kommuner kunna ta fram egna handlingsplaner för 

att etablera principer, prioriteringar och målsättningar för patientsäkerhetsarbetet. 

 

 

MÅL, STRATEGIER OCH UTMANINGAR FÖR KOMMANDE ÅR 

Fortsatt arbete med utveckling avvikelsehantering, kvalitetsuppföljning, egenkontroller och systematiskt 

patientsäkerhetsarbete är aktuellt för samtliga verksamheten. Fortsatt arbete kommer löpande att ske med 

att uppdatera rutiner och nyskapande av övergripande rutiner från MAS och SAS samt lokala 

verksamhetsrutiner från verksamhetschefer och enhetschefer i takt med förändringar, behov och nya 

lagkrav. Utveckling av kvalitetsledningssystemet till mer användarvänligt digitalt snitt skulle kunna bidra till 

att viktiga dokument för arbetets utförande blir lättare att hitta för samtliga medarbetare. 

 

Inom hälso- och sjukvårdsverksamheten behövs tydligare strategier för fortsatt kvalitetssäkring av 

legitimerad personals arbete. I verksamhetsdialoger kan analys av verksamheten ske genom belysning av 

genomförda egenkontroller, insyn i lednings- och planeringsarbete, granskning av verksamhetsrutiner sam 

säkerställande av arbetet inom identifierade risk- och utvecklingsområden.  

 

Uppstart med förflyttningsutbildning för omvårdnadspersonal som utarbetas inom kommunen och som 

kommer att ledas av arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Vi kommer att titta på uppdrag för hälso- och 

sjukvårdspersonal avseende palliativa ombud i syfte att förstärka kompetensen om palliativ och arbete 

med nationell vårdplan för palliativ vård, uppdatera utbildning i basal hygien med praktisk utbildningsdel, 

nyinventera behovet av Evondos.  

 

Under 2023 planerar kommunen och primärvården gemensamma samverkansaktiviteter för Hälso- och 

sjukvårdspersonal. Samverkan med ASIH har inletts under 2022 i syfte att stärka den palliativa vården i 

kommunen. Under 2023 kommer vi fortsätta med utveckling inom det palliativa området med kvalitativa 

instrument och Nationell vårdplan för palliativ vård. (NVP). Samverkan med ambulans planeras för 2023. 

Vi ser möjligheter att utveckla en högre grad av kompetens och samsyn i patientarbetet. 
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Basal hygienutbildning med kliniskt moment samt lokala rutiner för att få med patient och närstående 

perspektiv i medverkan rörande hygienaspekter och förebyggande arbete med begränsning av 

smittspridning inom äldreomsorg och LSS kommer att utformas. Hygienombuden har idag inte ett tydligt 

uppdrag. Uppdraget för hygienombud behöver ses över under året. HÖS inför nytt verksamhetssystem i 

maj månad, superusers finns i rehab-personalgruppen. Nytt träningsprogram behövs under våren då 

nuvarande avtal löper ut.   
 

Omställning till nära vård pågår fortsatt. Nära vård är inte en ny organisationsnivå eller en benämning på 

dagens primärvård, även om primärvården utgör en kärna i den nära vården. Nära vård är snarare ett nytt 

sätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg. Den närmsta vården är den som patienten/brukaren kan ge sig 

själv – egenvården – samt det stöd kommuner och regioner kan ge för att möjliggöra detta. En mer 

tillgänglig, närmare vård kan tillsammans med nya arbetssätt i vården innebära att resurserna inom vård 

och omsorg kan användas bättre och därmed räcka till fler. Kärnan i nära vård är ett personcentrerat 

arbetssätt som utgår från individens behov och förutsättningar. Det innebär att se, involvera och anpassa 

insatserna efter vad som är viktigt för just den personen. 

System för kassaration av läkemedel behöver implementeras i verksamheten. Idag sker kassaration av 

läkemedel genom att personal tar med sig kasserade läkemedel till apotek. Detta är inte bra ur 

arbetsmiljösynpunkt och läkemedelshanteringen sker inte heller på ett säkert sätt. Säkert system finns med 

säkerhetsboxar som inte går att öppna utan att det blir synligt, även hämtning/lämning av boxar ingår 

samt kvittens på innehåll. 
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 Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
16 februari 2023 

 

Justerandes sign    

 

Vonau § 15 Dnr VON 2021/49 

Uppföljning Intern kontrollplan 2022 - 
Vård och omsorgsnämnden 

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag 
till vård och omsorgsnämnden 
Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna uppföljningen av nämndens 
internkontrollplan för 2022 och att lägga densamma till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Vård- och omsorgsnämnden antog på sitt sammanträde 2021-12-16 intern 
kontrollplan för 2022. Planen följs upp del- och helårsvis. 

Rapporten innehåller verksamhetens sammanfattande bedömning av uppföljningen 
av internkontrollplanen samt dokumentation av internkontrollplanens samtliga 
punkter, både direktåtgärder och granskningar. 

På punkten ”Risk för generella nattbesök på särskilt boende och inte de individuella 
behoven som styr” visade inte på så stora risker så det krävde omedelbara åtgärder. 
De nattliga tillsynerna bedöms inte vara generella utan de är utifrån den enskildes 
behov. Dock visar genomförandeplanerna på andra brister som att 
genomförandeplanen inte tydliggör den enskildes delaktighet i planen.  
  
På punkten ”Brister i introduktionen av nya medarbetare leder till kvalitetsbrist” visar 
svaren på enkäten som är utskickad till nyanställda på vissa brister i introduktionen. 
En del av bristerna är kända för verksamheten och arbetet med att förbättra 
introduktionen är ett redan pågående arbete, exempelvis att anpassa introduktionen 
utifrån den nyanställdas förkunskap. Introduktionen gällande att få information om 
hur man agerar vid brand behöver ses över. Kännedomen om sekretess och Lex 
Sarah/Lex Maria är god. En positiv aspekt som framkom var att majoriteten av de 
nyanställda upplevde bemötandet från sina nya kollegor som det mest positiva. 
 
Granskningspunkten ”Brister i brandskyddsarbetet” visar på brister. De brister vi ser 
är att utbildningsinsatser blivit lidande på grund av pandemin, förbättringar har skett 
under hösten 2022. 
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 Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
16 februari 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 15 forts 

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningen bedömer inte att uppföljning av den interna kontrollplanen får några 
ekonomiska konsekvenser 

Barnperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv. 

Miljöperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv. 

Uppföljning 
Uppföljning för 2022 är klar. Nästa uppföljning kommer gälla 2023-års 
internkontrollplan. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna uppföljningen av nämndens 
internkontrollplan för 2022 och att lägga densamma till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse socialt ansvarig socionom Alexandra Ruda 2023-02-06, handlingsid: 
Von 2023.148 

Internkontrollplan 2022 VoO Helår, handlingsid: Von 2023.134 

Von internkontrollplan 2022, handlingsid: Von 2021.1164 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Tf ekonomichef Mariana Vikström 

Socialchef Camilla Andersson 
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Uppföljning internkontrollplan helår 2022 - Vård- och omsorgsnämnden 
 
Denna rapport innehåller verksamhetens sammanfattande bedömning av uppföljningen av internkontrollplanen samt dokumentation av 
internkontrollplanens samtliga punkter, både direktåtgärder och granskningar. 
 
 
Sammanfattning 
 
På punkten ”Risk för generella nattbesök på särskilt boende och inte de individuella behoven som styr” visade inte så stora risker så det 
krävde omedelbara åtgärder. Dock visar det på att arbetet med genomförandeplanerna är ett återkommande arbete när det gäller att höja 
kvalitén på dessa.  
Punkten “Brister i introduktionen av nya medarbetare leder till kvalitetsbrist” visar på att vi behöver strukturera upp introduktionen samt hjälpa 
den nya medarbetaren att känna sig trygg i de verksamhetsprogram som arbetet kräver.  
Punkten “Brister i rutiner och hantering av hot och våldssituationer” visar på att det finns rutiner för varje del av verksamheten och som man 
arbetar efter och som är kända. 
Uppföljningen av punkten “Brister i brandskyddsarbetet” visar på att utbildningsinsatser blivit lidande på grund av pandemin, förbättringar har 
skett under hösten i och med utbildning för brandskyddsansvariga. 
 

Dokumentation av direktåtgärder och granskning 
 
Nedan dokumenteras internkontrollplanens samtliga punkter, både direktåtgärder och granskningar. 
 

Granskning 
Riskid 5 

Risk Risk för generella nattbesök på SÄBO och inte individuella behov som styr 

Kontrollmoment Granskning 

Kontrollmetod Granska genomförandeplaner på särskilt boende 
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Omfattning/ avgränsning Granska var 5 genomförandeplan på samtliga boenden 

Sammanfattande resultat 
av granskningen 

Granskningen visar på att de nattbesök som görs är individuella utifrån behov.  

Detaljerad beskrivning av 
resultatet med förslag på 
eventuella åtgärder 

Det som har visar sig i granskningen är att det är svårare att utläsa om nattbesök ska utföras. Genomförandeplanen ser 
annorlunda ut nu gentemot granskningen första halvåret 2022. Detta med anledning av att verksamhetssystemet är bytt. Det 
som har förbättrats sedan föregående granskning är att det i alla granskade genomförandeplaner står om den enskilde har 
deltagit eller inte i upprättandet av planen. I de genomförandeplaner där nattbesöket är beskrivet kan man se att det inte är 
generella två besök per natt. Besöken är planerade utifrån brukarens behov och vilka hjälpmedel den enskilde har som 
exempelvis rörelselarm.  
 
Åtgärd: Se över om genomförandeplanen kan anpassas så att nattbesöket kan beskrivas tydligare så det är lätt att hitta 
information om nattbesöken.  

Granskningstidpunkt 2022-07-01 - 2022-12-31 

Utförd av  Alexandra Ruda, Socialt ansvarig socionom 

 
Granskning 
Riskid 7 

Risk Brister i introduktionen av nya medarbetare leder till kvalitetsbrist 

Kontrollmoment Granskning 

Kontrollmetod Enkät till alla nyanställda 

Omfattning/ avgränsning Alla som blivit anställda inom Stöd omsorg under perioden 2022-07-01 – 2022-12-31  

Sammanfattande resultat 
av granskningen 

Enkäten som är utskickad till nyanställda visar på vissa brister i introduktionen. En del av bristerna är kända för verksamheten 
och som man arbetar med för att förbättra och har förbättrat. Bland annat genom utbildningsportalen esTracer igång där 
personal kan få utbildning gällande verksamhetssystemet, social dokumentation, bemötande, delegeringsutbildning, demens 
A B C med mera. 
 
Kännedomen om Lex Sarah/Lex Maria är god. Det kan grunda sig i att personalen som anställs får skriva under en blankett 
som intygar att de har fått information om Lex Sarah/Lex Maria. Dock behöver man följa upp så personal vet vad, var och hur 
de ska göra avvikelserapportering.  
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Att dokumentera och kunna nyttja verksamhetssystemet så att man får reda på den information man behöver är 
grundläggande i verksamheten. Här finns förbättringsmöjligheter. Idag åligger det kollegorna att guida den nyanställda genom 
verksamhetssystemet.  
 
Att kunna utföra sitt arbete på ett korrekt sätt förutsätter att man känner till de rutiner som finns och i dessa kan hitta de svar 
man behöver för att utföra sitt arbete. Enkäten visar på att kännedomen om kvalitetsledningssystemet har blivit större.  

Detaljerad beskrivning av 
resultatet med förslag på 
eventuella åtgärder 

En enkät har skickat ut till 50 nyanställda inom Stöd och Omsorg. Även en påminnelse har skickats ut, dock är 
svarsfrekvensen låg, 21 personer svarade. Men enkäten ger trots allt en fingervisning av vad vi behöver förbättra för att 
ytterligare utveckla vår introduktion. Av de 21 personerna som svarat på enkäten är 18 personer anställda inom vård- och 
omsorg. Enkäten består av 14 frågor.  
 
När det gäller att få information gällande Lex Sarah/Lex Maria samt avvikelsehanteringen så är det majoriteten som har fått 
information och känner till detta. Några svar är att en uppdatering behövs gällande dessa områden. 
 
Frågan gällande om de vet var de hittar rutinerna för att kunna utföra sitt arbete så är svaren att man hittar dem i 
kvalitetsledningssystemet, i pärmen och att man frågar sin kollega. Detta är en klar förbättring mot föregående kontroll av 
första halvåret 2022. Det pågår ett utvecklingsarbete i Stöd och omsorg med att utveckla kvalitetsledningssystemet så at det 
ska bli mer lättanvänt. Handlar bland annat om att det förbättra sökfunktionen. Utgångspunkten är att man ska hitta vad man 
behöver för att utföra sitt arbete i kvalitetsledningssystemet. Att man nu vet att det är där man hittar sina rutiner och 
arbetsprocesser är positivt. 
 
Av de 18 tillfrågade så är det 17 som svarar att det fått information om sekretess.  
  
Introduktionen visar tydligt att brister finns gällande informationen om hur man ska agera vid brand. 8 utav 18 har inte fått 
information om hur man agerar vid brand.    
 
9/18 känner att de har fått tillräckligt med kunskap för att dokumentera i verksamhetssystemet. En person svarar att hen har 
fått lära sig själv. Resterande känner inte att de har fått tillräckligt med information. I kommunens utbildningsportal finns 
digitala utbildningar kring social dokumentation men också var i verksamhetsprogrammet man ska dokumentera.  
Dessa digitala utbildningar kan behövas kombineras med fysiska utbildningar för att säkerställa kvalitén i utförandet.  
 
Som nyanställd får man tillgång till en "loop" som ger den nyanställda en inblick i hur Tomelilla kommun är organiserat. 9/18 
har gjort den. En person känner inte till den och resterande har inte hunnit. 
 
48% av de svarande betygsätter introduktionen mellan 4–5 på frågan “Hur tycker du din introduktion till din nya arbetsplats 
har fungerat”. Där 5 är mycket bra. 
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Vid frågan ”om det var något speciellt som var bra med introduktionen” så kan man sammanfatta svaren med att det som de 
nyanställda har tyckt varit bra har varit de kollegor som de haft introduktionen med och kollegornas bemötande. 
 
Åtgärder: För att säkerställa så medarbetarna känner sig trygga i verksamhetsprogrammet de ska använda så kommer man 
återkommande samla super users från varje enhet i vård och omsorg. Syftet med detta är att informera om nyheter och 
förändringar i verksamhetsprogrammet Combine men också möjliggöra för super users att ha med sig frågor till 
administratörerna och systemförvaltaren. Personalen ute i verksamheterna kan fråga “sin” super user om hjälp i 
verksamhetsprogrammet. 
Checklistan gällande genomgång av brand kommer att ses över då flertalet inte upplever att de fått information gällande 
agerande vid brand. 

Granskningstidpunkt 2022-07-01 - 2022-12-31 

Utförd av  Alexandra Ruda, Socialt ansvarig socionom 

 
Granskning 
Riskid 9 

Risk Brister i rutiner och hantering av hot och våldssituationer 

Kontrollmoment Granskning 

Kontrollmetod Granska lokala rutiner och hantering av tillbud, för hot och våld i verksamheten 

Omfattning/ avgränsning Samtliga enheter 

Sammanfattande resultat 
av granskningen 

Det finns rutiner för varje del av verksamheten och som man arbetar efter och som är kända. 

Detaljerad beskrivning av 
resultatet med förslag på 
eventuella åtgärder 
 

Varje enhet har inte sin egen lokala rutin utan man arbetar efter de generella som finns för respektive del av verksamheten. 
Medarbetarenkätens utfall indikerar att rutinerna är kända av enheterna och att man vet hur man ska anmäla tillbud. Det 
förekommer ytterst sällan tillbud för hot och våld i verksamheten. 

Granskningstidpunkt 2022-01-01 – 2022-12-31 

Utförd av  Patrik Sikt, Omsorgschef 
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Granskning 
Riskid 10 

Risk Brister i brandskyddsarbetet 

Kontrollmoment Granskning 

Kontrollmetod Granska dokumentationen av brandskyddsarbetet 

Omfattning/ avgränsning 50% av särskilt boende och LSS bostäder 

Sammanfattande resultat 
av granskningen 

De brister som uppmärksammas är att utbildningsinsatser blivit lidande på grund av pandemin, förbättringar har skett under 
hösten i och med utbildning för brandskyddsansvariga. 

Detaljerad beskrivning av 
resultatet med förslag på 
eventuella åtgärder 

På grund av pandemin har vi ett ackumulerat utbildningsbehov då varken utbildning av nya brandombud och brandansvariga 
eller praktiska utrymningsövningar kunnat genomföras. Utbildning av brandskyddsansvariga har genomförts under oktober 
2022. Översyn av samtlig personal pågår för att uppdatera utbildningsplan för att säkerställa att personal med behov får rätt 
utbildning. En större utbildningsinsats av personalen planeras till våren 2023 för att därefter följa de uppdaterade 
utbildningsplanerna. 

Granskningstidpunkt 2022-07-01 – 2022-12-31 

Utförd av  Patrik Sikt, Omsorgschef 
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Internkontrollplan 2022 
 
Verksamhet: Vård och omsorgsnämnden 
 
Risk-
id 

Risk 
Att en negativ händelse 
inträffar 

R
is

kv
är

de
 Kontrollmoment 

Vad ska granskas? 
 
(Ange tydligt om det är ett 
kontrollmoment eller en 
direktåtgärd.) 
 

Kontrollmetod 
Hur ska granskningen utföras? 

Omfattning/ 
avgränsning 
Hur ska urvalet ske? 

Ansvarig 
för 
genomförandet 
av granskningen 

Rapporteras 
till 
Till vem ska 
granskningen 
rapporteras? 

Rapporterings-
tidpunkt 
När ska granskningen 
rapporteras? 

5 Risk för generella 
nattbesök på säbo 
och inte individuella 
behov som styr 

6 Granskning 
 

Granska 
genomförandeplaner på 
särskilt boende 

Var 5:e 
genomförandeplan 
på samtliga 
boenden. 

Socialt 
ansvarig 
socionom  

Vård och 
omsorgsnämnd
en 

Per halvår 

7 Brister i Introduktion 
av nya medarbetare 
leder till 
kvalitetsbrister 

9 Granskning Enkät till nyanställda 
under 2022 

Samtliga nyanställda Kvalitetschef Vård och 
omsorgsnämnd
en 

Per halvår 

9 Brister i rutiner och 
hantering av hot och 
våldssituationer 

6 Granskning Granska lokala rutiner och 
hantering av tillbud, för 
hot och våld i 
verksamheten 

Samtliga enheter Omsorgschef Vård och 
omsorgsnämnd
en 

Per helår 

10 Brister i 
brandskyddsarbetet 

9 Granskning Granska 
dokumentationen av 
brandskyddsarbetet 

50% av särskilt 
boende och LSS 
bostäder. 

Omsorgschef Vård och 
omsorgsnämnd
en 

Per halvår 
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Förklaringar 
 
Riskid 
Riskid hämtas från riskanalysdokumentet. Ingen ny numrering görs alltså i den interna kontrollplanen. 
 
Risk 
De risker som är identifierade samt dokumenterade i riskanalysen förs över till den interna kontrollplanen. I riskanalysen bör det alltså finnas fler risker än vad det som är 
med i den interna kontrollplanen. Inga nya riskidentifieringar eller riskformuleringar görs alltså i den interna kontrollplanen. 
 
Riskvärde 
Riskvärdet på risken hämtas från riskanalysdokumentet. Ingen ny riskvärdering görs alltså i den interna kontrollplanen. 
 
Kontrollmoment 
Kontrollmomentet ska kunna visa om riskerna lett till de händelser som befaras. Det är viktigt att formulera kontrollmomentet tydligt så att det framgår vad som ska 
kontrolleras. Exempel på kontrollmoment kan vara kontroll av kännedom om policys, riktlinjer och rutiner, kontroll av utformning av avtal etc. 
 
Kontrollmetod 
För att genomföra ett kontrollmoment behöver man en kontrollmetod som följs på samma sätt varje gång kontrollen genomförs. Exempel på kontrollmetod kan vara 
intervjuer, enkäter, stickprov etc. 
 
Omfattning/avgränsning 
Det är sällan effektivt att kontrollera allt. Var tydlig med hur omfattande kontrollen ska vara för att få en tillräcklig grund för bedömning om eventuella väsentliga avvikelser. 
Exempelvis om stickprov av leverantörsfakturor ska göras, ange hur många leverantörsfakturor som ska kontrolleras. 
 
Ansvarig 
Ange vem som är ansvarig för att granskningen utförs. 
 
Rapporteras till  
Ange till vem uppföljningen av den interna kontrollplanen ska rapporteras. 
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Rapporteringstidpunkt 
Ange hur ofta granskningen ska utföras och när den ska rapporteras.  
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 Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
16 februari 2023 

 

Justerandes sign    

 

Vonau § 16 Dnr VON 2023/17 

Utnämnande av dataskyddsombud 

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag 
till vård och omsorgsnämnden 
Vård och omsorgsnämnden beslutar utnämna Daniel Glaad till dataskyddsombud 
enligt artikel 37 GDPR för vård och omsorgsnämndens verksamhetsområde från och 
med den 3 mars 2023.  

Tidigare beslut att utse Annika Linderoth till dataskyddsombud upphör gälla från och 
med den 3 mars 2023. 

Ärendebeskrivning 
EU:s dataskyddsförordning (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018. GDPR gäller för 
alla myndigheter, företag och organisationer som behandlar personuppgifter. Då 
varje nämnd utgör en myndighet i kommunen är också varje nämnd 
personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som sker i nämndens 
verksamhet. Enligt artikel 37 ska myndigheter utnämna dataskyddsombud. 

Tomelilla kommun har delat dataskyddsombud med Simrishamns, Sjöbo och Ystads 
kommuner sedan GDPR började gälla. Kommunerna har dock inte fått ut vad vi har 
förväntat av den lösningen och därför sagt upp avtalet. I stället har kommunerna valt 
att upphandla dataskyddsombud och avtal har slutits med vinnande företag Insatt 
AB. 

Tomelilla kommun har som helhet ingått avtalet med Insatt, men det ankommer 
dock på varje nämnd i kommunerna att utnämna dataskyddsombudet. Daniel Glad 
från Insatt AB ska alltså utses av varje myndighet som dataskyddsombud. Samtidigt 
ska myndigheten besluta att uppdraget som dataskyddsombud för Annika Linderoth 
ska upphöra. 

Ekonomiska konsekvenser 
Den upphandlade lösningen är billigare än tidigare avtalssamverkan med 
Simrishamns, Ystads och Sjöbo kommuner. Hur mycket billigare beror på hur många 
timmar vi behöver använda under ett år utöver det basuppdrag som ligger i det fasta 
priset.  

  

121



 

 Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
16 februari 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 16 forts 

Barnperspektivet 
Ärendet berör inte barn nämnvärt. 

Miljöperspektivet 
Ärendet berör inte miljön nämnvärt. 

Uppföljning 
Varje år gör dataskyddsombudet en rapport. I övrigt följs avtalet mellan Tomelilla 
kommun och Insatt AB upp regelbundet, exempelvis med en avstämning var tredje 
månad. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Vård och omsorgsnämnden beslutar utnämna Daniel Glaad till dataskyddsombud 
enligt artikel 37 GDPR för vård och omsorgsnämndens verksamhetsområde från och 
med den 3 mars 2023.  

Tidigare beslut att utse Annika Linderoth till dataskyddsombud upphör gälla från och 
med den 3 mars 2023. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, 7 februari 2023, handlingsid: Von 
2023.149 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Dataskyddsombud Daniel Glaad 

Tidigare dataskyddsombud Annika Linderoth 

GDPR-ansvarig i Tomelilla kommun Thomas Lindberg 
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 Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
16 februari 2023 

 

Justerandes sign    

 

Vonau § 17 Dnr VON 2023/4 

Delegeringsbeslut januari 2023 

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag 
till vård och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar godkänna redovisningen av delegeringsbeslut 
för januari 2023. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av delegeringsbeslut för perioden  

1 januari – 31 januari 2023 
Antal redovisade beslut för januari: 158 beslut 

Förvaltningens förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar godkänna redovisningen av delegeringsbeslut 
för januari 2023. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse socialt ansvarig socionom Alexandra Ruda 2023-02-06, handlingsid: 
Von 2023.150 

Delegeringsbeslut januari 2023, handlingsid: Von 2023.119 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Socialt ansvarig socionom Alexandra Ruda 
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Statistik fattade beslut SoL och LSS 2022/2023 

Beskrivning November December Januari 
Hemtjänst 4 kap 1§ SoL bifall 99 103 102 

Trygg hemma 4k1§SoL bifall 3 4 4 

Boendestöd 4 kap 1§ SoL bifall 8 13 7 

Boendestöd 4 kap 1§ SoL avslag  
 

 

Dagverksamhet 4 kap 1§ SoL bifall 2 2 3 

Särskilt boende 4 kap 1§ SoL bifall 3 4 8 

Hemtjänstinsatser i särskilt boende 3 4 8 

Särskilt boende 4 kap 1§ SoL avslag    

Korttidsboende 4 kap 1§ SoL bifall 11 18 13 

Korttidsboende 4 kap 1§ SoL avslag    

Växelvård 4 kap 1§ SoL bifall 1  1 

Personlig ass 9 § kap 2 LSS bifall 
 

  

Personlig ass 9 § kap 2 LSS avslag    

Personkretstillhörighet 1  
 

 

Ledsagarservice 9 kap 3§ LSS bifall 1   

Ledsagarservice 9 kap 3§ LSS avslag    

Kontaktperson 9 kap 3§ LSS bifall 4 1 
 

Kontaktperson 9 kap 3§ LSS avslag   1 

Avlösarservice 9 § 5 LSS bifall    

Avlösarservice 9 § 5 LSS avslag    

Korttidsvistelse 9 kap 6§ LSS bifall 1 2  

Korttidsvistelse 9 kap 6§ LSS avslag    

Korttidstillsyn 9 kap 7§ LSS bifall    

Bostad s s barn 9 kap 8§ LSS bifall    

Bostad särskild service 9 kap 9§ LSS bifall    

Bostad särskild serv 9 kap 9§ LSS avslag    

Boende vuxna avvisning    

Daglig verksamhet kap 9 kap 10§ LSS bifall 
 

2  

Daglig verksamhet kap 9 kap 10§ LSS avslag  
 

 

Ersättning för sjuklönekostnader LSS §9 
 

19 11 

Ers sjuklönekostnad LSS §9p2, avslag    

Lex Sarah 14 kap 7 § Sol Anmälan till IVO    

SUMMA 136 172 158 
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 Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
16 februari 2023 

 

Justerandes sign    

 

Vonau § 18 Dnr VON 2023/3 

Anmälningsärenden 2023-03-02 

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag 
till vård och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar lägga redovisningen av anmälningsärenden till 
handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Protokoll VeSam Stöd och omsorg från 24 oktober 2022 
Protokoll inkommit från verksamhetens samverkansgrupp (verksamhetsledning och 
fackliga organisationer) den 24 oktober 2022. 

Protokoll vård och omsorgsnämndens arbetsutskott 2023-01-12 
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2023-02-01 - Tillsyn av särskilt 
boende för äldre 
Tillsyn av medicinsk vård och behandling vid särskilda boenden för äldre (SÄBO) 
som drivs av Vård- och omsorgsnämnden i Tomelilla kommun (nämnden) 

Information utifrån IVOs beslut om att återkalla Humanas tillstånd att 
bedriva personlig assistans, ledsagarservice och avlösarservice 
Information från Sveriges kommuner och regioner (SKR) gällande IVO beslut 31 
januari att dra in Humanas tillstånd att bedriva personlig assistans. 

Kommunfullmäktige 2022-12-19 (Kf § 141/2022 )Val av styrelse, nämnder 
m.m.) 
Kommunfullmäktiges beslut redovisar namn på samtliga som valdes. 

Kommunfullmäktige 2022-12-19 (Kf § 142/2022) Inkallelseordning 2023-2026 
Kommunfullmäktige beslutar att följande regler angående ersättares inkallande till 
tjänstgöring ska gälla för nämnder, styrelser, utskott med mera som väljs av 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder: 

Ersättare i nedan angiven partigruppsordning: 

Sverigedemokraterna SD, M, KD, L, C 

Socialdemokraterna S, V, MP, C, L, KD, M, SD 
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 Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
16 februari 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 18 forts 

Moderaterna  M, C, KD, L, SD, S, MP, V 

Centerpartiet  C, M, L, KD, S, MP, V, SD 

Vänsterpartiet V, MP, S, C, L, M 

Miljöpartiet  MP, V, S, C, L, M, KD 

Liberalerna  L, KD, C, M, S, MP, SD, V 

Kristdemokraterna KD, M, L, C, SD, S, MP, V 

  

Inom partigrupp inträder ersättare i den ordning de är upptagna i valprotokollet. 

 

Kommunfullmäktige 2022-12-19 (Kf § 144/2022) Statistikrapport för ej 
verkställda gynnande beslut inom SOL och LSS tredje kvartalet 2022 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna rapporteringen av ej verkställda gynnande 
beslut inom SOL och LSS tredje kvartalet 2022. 

Kommunstyrelsen 2023-01-25 (Ks § 6/2023) Budgetkompletteringar budget 
2023 
Kommunstyrelsen beslutar omfördela medel motsvarande höjning av 
personalomkostnadspålägget för helåret till 42,75%, från en nivå om 40,40%. 
Omfördelningen görs från det centrala finansieringskontot till följande nämnder: 

- Kommunstyrelsen 

- Samhällsbyggnadsnämnden 

- Byggnadsnämnden 

- Kultur & Fritidsnämnden 

- Vård- och Omsorgsnämnden 

- Familjenämnden 

- Överförmyndarnämnden  

 

Kommunstyrelsen beslutar att ge ekonomichefen i uppdrag att överföra medel om 
4132 tkr för helåret från det centrala finansieringskontot till Kommunstyrelsen 
utifrån tidigare fattade beslut om volymen för kommunledningskontorets 
internbudget. 
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 Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
16 februari 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 18 forts 

Kommunstyrelsen beslutar att omfördela budget för helåret för plan- och 
exploateringsverksamheten om 2335 tkr från Samhällsbyggnadsnämnden till 
Kommunstyrelsen utifrån en tidigare genomförd verksamhetsflytt.  

Kommunstyrelsen beslutar att omfördela budget för helåret för ledning, planering 
och material för städverksamheten om 466 tkr från Kommunstyrelsen till 
Samhällsbyggnadsnämnden utifrån en tidigare genomförd verksamhetsflytt. 

Kommunstyrelsen 2023-01-25 (Ks § 7/2023) Tidplan för budget 2024 med plan 
för 2025-2026 
Kommunstyrelsen beslutar att anta tidplan för budget 2024 med plan för 2025–2026. 

Kommunstyrelsen 2023-01-25 (Ks § 8/2023) Planeringsförutsättningar för 
budget 2024 med plan för 2025-2026 
Kommunstyrelsen beslutar fastställa planeringsförutsättningarna för mål- och budget 
2024-2026, handlingsid: Ks 2023.98, samt remittera förutsättningarna till nämnderna 
för yttrande enligt bilaga 1 för svar senast den 11 april 2023. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar lägga redovisningen av anmälningsärenden till 
handlingarna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2023-02-06, handlingsid: Von 
2023.151 

Protokoll VeSam Stöd och Omsorg 2201024, handlingsid: Von 2023.6 

Protokoll 2023-01-12 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott §§ 1-9, signerat, 
handlingsid: Von 2023.54 

Beslut - Tillsyn av särskilt boende för äldre, dnr 3.5.1-34869/2022, handlingsid: Von 
2023.114 

Information utifrån IVOs beslut om att återkalla Humanas tillstånd att bedriva 
personlig assistans, ledsagarservice och avlösarservice, handlingsid: Von 2023.115 

Kf § 141/2022 Val av styrelse, nämnder m.m, handlingsid: Von 2023.122 

Kf § 142/2022 Inkallelseordning 2023-2026, handlingsid: Von 2023.123 

Kf § 144/2022 Statistikrapport för ej verkställda gynnande beslut inom SOL och LSS 
tredje kvartalet 2022, handlingsid: Von 2023 
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 Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
16 februari 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 18 forts 

Ks § 6/2023 Budgetkompletteringar budget 2023, handlingsid: Von 2023.125 

Ks § 7/2023 Tidplan för budget 2024 med plan för 2025-2026, handlingsid: Von 
2023.126 

Ks § 8/2023 Planeringsförutsättningar för budget 2024 med plan för 2025-2026, 
handlingsid: Von 2023.127 

Planeringsförutsättningar för budget 2024 med plan för 2025-2026, handlingsid: Von 
2023.128 

_________ 
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