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Sammanfattning 
Storfors kommun har som mål en hög patientsäkerhet där kunden kan känna sig trygg och 

säker i kontakten med hälso- och sjukvården och vårdpersonalen arbetar för att minska 

vårdskador. Vårdgivaren ska underlätta för kund och närstående att delta i 

patientsäkerhetsarbetet genom att uppmuntra dem att inkomma med synpunkter. 

 

Ansvaret för patientsäkerheten är fördelat mellan Välfärdsnämnden, verksamhetschef, MAS, 

enhetschef samt hälso- och sjukvårdspersonal. 

 

Patientsäkerhetsarbetet har bedrivits kontinuerligt på varje enhet. Avvikelser och risker finns 

med som en punkt på arbetsplatsträffar. Utbildning och handledning har skett framför allt via 

statliga prestationsersättningar. Revidering av riktlinjer och rutiner sker kontinuerligt både i 

samverkan mellan landsting- kommun, kommuner emellan och inom den egna kommunen. 

Uppföljning av verksamheten har skett genom egenkontroller, granskningar av verksamheten 

och jämförelser av tidigare års resultat 

 

Egenkontroller inom verksamheten har skett som bland annat granskning av logghändelser, 

journalgranskningar och olika jämförelser av verksamhetens tidigare resultat. 

 

Samverkan för att förebygga vårdskador har skett internt via tvärprofessionella team som 

deltar på vårdtagarmöten samt externt via samverkansgrupper och avtal. 

 

Riskanalys har bland annat gjorts av processen som styr dosettdelning av läkemedel. 

 

Den avvikelse som ökat mest är feldelning i dosett. Däremot ha avvikelsen kvarglömda doser 

minskat avsevärt. Falltillbud ligger fortfarande på en hög nivå. Ingen Lex Maria anmälan har 

skickats till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO).  

 

Få klagomål/synpunkter har inkommit inom hälso- och sjukvården och berör enbart 

bemötande. 

 

Samverkan med patienter och närstående sker vid inflyttning på särskilt boende eller vid 

inskrivning i hemsjukvården. Blankett för klagomål och synpunkter överlämnas till 

vårdtagare och/eller närstående. Vid Lex Maria ärende ges alltid möjlighet för vårdtagare 

och/eller närstående att lämna synpunkter. 

 

Övergripande mål och strategier för 2015. 

 Förbättra den palliativa vården 

 Öka kunskapen om smitta och basala hygienrutinerna bland personal 

 Förbättra munhälsostatus   

 Öka kunskapen om inkontinens 
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Övergripande mål och strategier 
Storfors kommun har som mål en hög patientsäkerhet där kunden kan känna sig trygg och 

säker i kontakten med hälso- och sjukvården och vårdpersonalen arbetar för att minska 

vårdskador. 

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) ger vårdgivaren ansvar att bedriva ett systematiskt 

patientsäkerhetsarbete och på så sätt förebygga vårdskador. Vårdgivaren ska fortlöpande 

bedöma om det finns risk för händelser som skulle kunna inträffa och som medför brister i 

kvaliteten samt utföra egenkontroller som krävs för att säkra kvaliteten. Vidare ska 

vårdgivaren utreda händelser, informera kunden snarast om vilka åtgärder man tänker vidta 

för att förhindra att liknande händelser ska inträffa igen. Vårdgivaren ska underlätta för kund 

och närstående att delta i patientsäkerhetsarbetet genom att uppmuntra dem till att inkomma 

med synpunkter.  

 

Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet 2014 
Varje medarbetare ska ges förutsättningar att kunna utföra sitt arbete på ett sådant sätt att god 

och säker vård kan ges. Vårdgivaren ska enligt ”Ledningssystem för systematiskt 

kvalitetsarbete” (SOSFS 2011:9) planera, leda, kontrollera, följa upp utvärdera och förbättra 

verksamheten. 

 

Välfärdsnämndens ansvar 

Välfärdsnämnden har det yttersta ansvaret för verksamheten. Nämnden ska fastställa 

övergripande mål för patientsäkerhetsarbetet samt kontinuerligt följa upp verksamheten och 

utvärdera målen. 

 

Verksamhetschefens ansvar 

Verksamhetschefen ansvarar för att leda och fördela patientsäkerhetsarbetet i enlighet med 

Välfärdsnämndens direktiv och gällande lagstiftning. Rapporterar till Välfärdsnämnden. 

 

MAS ansvar 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) ansvarar för att kunden ska få en säker och 

ändamålsenlig hälso- och sjukvård. MAS upprättar riktlinjer och rutiner för att kunna styra, 

följa upp, utveckla och utöva tillsyn över hälso- och sjukvården. 

MAS samverkar med verksamhetschef i hälso- och sjukvårdsfrågor samt rapporterar direkt till 

Välfärdsnämnden i hälso- och sjukvårdsärenden. 

 

Enhetschefens ansvar 

Enhetschef ansvarar för att göra alla medarbetare delaktiga i patientsäkerhetsarbetet. 

Enhetschef leder och utvecklar sin enhet och tillser att gällande riktlinjer och rutiner är kända 

och följs av medarbetaren. Enhetschef rapporterar till verksamhetschef. 

 

Personalens ansvar 

Personalen ansvarar för att utveckla och säkra patientsäkerheten i det dagliga arbetet. 

Personalen ansvarar för att följa gällande riktlinjer och rutiner samt rapportera avvikelser till 

enhetschef/legitimerad personal. 
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Struktur för uppföljning/utvärdering 
Riskanalys utförs fortlöpande då verksamheten bedömer om det finns risk för att händelser 

skulle kunna inträffa och som kan leda till brister i patientsäkerheten. En Sammansställning 

av riskanalysarbetet görs en gång per år. 

 

Egenkontroll utförs i den frekvens och omfattning som krävs för att verksamheten ska kunna 

säkra patientsäkerheten. En sammanställning av utförda egenkontroller görs kvartalsvis. 

 

Varje vårdskada/risk för vårdskada och synpunkter/klagomål ska utredas och avhjälpas eller 

undanröjas utan dröjsmål. En sammanställning av vårdskada/risk för vårdskada och 

synpunkter/klagomål görs kvartalsvis.  Händelser som bedömts som Lex Maria och skickats 

till IVO rapporteras kontinuerligt till Välfärdsnämnden av MAS. 

 

På ledningsnivå följs sammanställningarna upp kvartalsvis och beslutade åtgärder utvärderas. 

Sammanställningarna diskuteras för att identifiera trender och mönster som indikerar brister i 

patientsäkerheten.  I de fall sammanställningen/analysen visar att förbättrande åtgärder 

behöver göras för att säkerställa patientsäkerheten justeras processer och rutiner i samverkan 

med medarbetarna. MAS redovisar kvartalsvis sammanställningarna till verksamheten och 

Välfärdsnämnden. En årlig sammanställning bestående av riskanalysarbetet, egenkontroller 

och vårdskada/risk för vårdskada, tillbud och synpunkter/klagomål redovisas till 

verksamheten och Välfärdsnämnden en gång per år av MAS. 

 

Hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits samt vilka åtgärder som 

genomförts för ökad patientsäkerhet 

Vårdgivaren ska senast den 1 mars årligen upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det 

ska framgå 

1. Hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående år 

2. Vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten 

3. Vilka resultat som uppnåtts 

 

Patientsäkerhetsarbetet har bedrivits kontinuerligt på varje enhet. Avvikelser och risker finns 

med som en punkt på arbetsplatsträffar. Utbildning och handledning har skett framför allt via 

statliga prestationsersättningar. Uppföljning av riktlinjer och rutiner sker kontinuerligt både i 

samverkan mellan landsting- kommun, kommuner emellan och inom egna kommunen.  

 

Åtgärder för ökad patientsäkerhet som genomförts 2014 

Nationella kvalitetsregister. Fortsatt arbete med nationella kvalitetsregister, Senior Alert, 

Palliativa registret och BPSD registret har skett. Implementering av ROAG – 

munbedömningsinstrument i kombination med Senior Alert i verksamheten har påbörjats. 

Ombud har deltagit i nationella utbildningar.  

 

Utbildningsinsatser. Sjuksköterskor har deltagit i ett antal fortbildningsdagar i ämnen som 

smärta, palliativ vård och äldre och läkemedel. Omvårdnadspersonal har fått utbildning i 

sårvård och benlindning för att stärka kunskapen i delegerade arbetsuppgifter. Vidare har all 

personal fått utbildning i demens och livsmedelshygien.  
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Demens. Arbete med att införa de nationella demensriktlinjerna har skett under året. Personal 

har deltagit i nationella demensdagarna. 

 

Läkemedel. Genomförande av systematiska läkemedelsgenomgångar i samverkan med 

landstinget har skett kontinuerlig. 

 

Livsmedelshygien. Omvårdnadspersonalen har deltagit i utbildning i livsmedelshygien. 

Egenkontroller runt mathanteringen har införts i verksamheten.  

 

E-hälsa.  Arbete med att införa Nationell patientöversikt (NPÖ) pågår. 

 

Måluppfyllelse 2014 

Övergripande mål och strategier för 2014 

 Förbättra vårdhygien vid våra Vårdboenden 

 Öka användning av de nationella kvalitetsregistren  

 Minska antalet avvikelser avseende dosettdelning  

 Starta upp användandet av den nationella patientöversikten (NPÖ) 

 

Följsamheten till basala hygienrutiner har skett 1 gång under 2014. Verksamheten har ett 

behov av att förbättra följsamheten till de basala hygienrutinerna. 

 

En ökad användning av de nationella kvalitetsregistren har skett. Verksamheten har starta upp 

användningen av modulen blåsdysfunktion (inkontinens) i Senior Alert har skett. Det 

nationellt satta målet för palliativ vård har inte uppnåtts. 

 

Målet att minska antalet avvikelser avseende dosettdelning genom en systematisk genomgång 

av läkemedelshanteringen har delvis nåtts. Ett fortsatt arbete är angeläget. 

 

Införandet den nationella patientöversikten (NPÖ) har startats upp under året. 

 

Uppföljning genom egenkontroll 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska har genomfört uppföljningar enligt nedanstående 

 Granskning av logghändelser, har skett 4 gånger under året. Inga överträdelser har 

hittats.  

 Jämförelse med tidigare års resultat avseende; läkemedelsavvikelser, fall, övriga 

avvikelser, lex maria, externa avvikelser samt synpunkter/klagomål har skett 4 gånger 

under året. Se resultat.  

 Jämförelse av verksamhetens resultat med uppgifter i Kvalitetsregistren Senior Alert , 

BPSD och palliativa registret, har skett 4 gånger under året. Verksamheten har delvis 

nått upp till de nationellt satta målen. 

 Journalgranskning, har skett1 gång under året. Journalföringen är utan anmärkning. 

 Läkemedelsgranskning, har skett 1 gång under året. Granskningen är utförd av extern 

granskare (apotekare). Några justeringar av läkemedelshanteringen har gjorts. 
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Samverkan för att förebygga vårdskador 
Tvärprofessionella team finns bestående av omvårdnadsansvarig sjuksköterska, 

arbetsterapeut, sjukgymnast, biståndsbedömare och omvårdnadspersonal som samverkar vid 

vårdtagarmöte varje månad. 

Samverkansgrupper finns mellan kommunen och ambulansen i Östra Värmland, mellan 

kommunen och vårdcentralen - NÄSAM, mellan kommunen och Karlskoga lasarett samt 

mellan kommunen och landstinget i Värmland – Meddixmöte. På dessa regelbundna 

samverkansmöten informerar man varandra om förändringar i respektive verksamheter samt 

förebygger vårdskador genom analys och uppföljning av avvikelser.  

Via centralt avtal mellan landstinget och kommunerna samverkas kring läkarmedverkan, 

läkemedelsgenomgångar. Samverkan med landstinget sker även via gemensam 

hjälpmedelsnämnd där medicintekniska hjälpmedel och särskilda näringspreparat diskuteras. 

Vidare samverkar landstinget och kommunen i inkontinensprodukter och vårdhygien 

(smittskydd, landtinget).  

En vårdplaneringsgrupp med representanter från kommuner och landsting samverkar runt 

vårdens övergångar för att minska vårdskador. 

Gemensamma riktlinjer och samverkansavtal utarbetats/följts upp i samverkan mellan 

landsting och kommuner. Kommuner emellan samverkar även i framställande och revidering 

av rutiner och riktlinjer i MAS/MAR -gruppen i Värmland. 

 

Riskanalys 
Risker fångas upp på arbetsplatsträff och vårdtagarmöten. Riskanalys enligt ”Säkrare vård och 

omsorg” (SKL) används. Åtgärder planeras, dokumenteras och följ upp efter två månader. 

Vid risker som berör fler verksamheter skapas ett team och en teamledare utses. Skriftlig 

rapport skickas till MAS som sammanställer riskerna och redovisar till verksamheten och 

Välfärdsnämnden en gång per år. 

De riskanalyser som utförts 2014 var 

 Omorganisation inom kommunen 

 Planering av semester                          

 Dosettdelningsprocessen 

 

Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet 
Hälso- och sjukvårdspersonal har skyldighet att rapportera avvikelser. Så fort vårdpersonal får 

kännedom om avvikelsen kontaktas sjuksköterska. Sjuksköterskan bedömer vilka åtgärder 

som måste vidtas omgående och dokumenterar i omvårdnadsjournalen. 

Sjuksköterskan rapporterar in avvikelsen via verksamhetssystemet Maximilia som ”avvikelser 

enligt HSL”. Avvikelsen går till omvårdnadsansvarig sjuksköterska och enhetschef som i 

samverkan åtgärdar avvikelsen. Avvikelsen med åtgärder går vidare till MAS som avslutar 

avvikelsen eller bedömer om avvikelsen ska skickas vidare till Inspektionen för Vård och 

Omsorg(IVO) som en Lex Maria anmälan. Enhetschef ansvarar för uppföljning och 

utvärdering av avvikelserna på arbetsplatsträffen. MAS gör kvartalsvis en sammanställning av 

inkomna avvikelse. Se resultat. 
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Klagomål och synpunkter 
Alla medarbetare har ansvar för att de problem/klagomål som de får kännedom om 

dokumenteras på särskild blankett. Problemet/klagomålet åtgärdas om möjligt snarast av den 

som tagit emot klagomålet och blanketten med dokumenterad åtgärd lämnas till enhetschef 

som diarieför ärendet. I de fall ett klagomål inte kan åtgärdas direkt informeras personen som  

framfört klagomålet om att det skickas vidare. Ifylld blankett lämnas till enhetschef. 

Enhetschef handlägger ärendet eventuellt i samråd med MAS. Kontakt tas med den person 

som framlagt klagomålet där man meddelar att ärendet kommer att handläggas snarast. 

Återgärder dokumenteras och meddelas den som framfört klagomålet. Om klagomålet gäller 

hälso- och sjukvård och vårdskada/risk för vårdskada kan misstänkas kontaktas omgående 

omvårdnadsansvarig sjuksköterska. Enhetschef ansvarar för uppföljning och utvärdering av 

synpunkter/klagomål på arbetsplatsträffen. Kopia på blankett med åtgärder skickas till MAS 

som kvartalsvis gör en sammanställning av klagomål/synpunkter. Se resultat. 

 

Samverkan med patienter och närstående 
Information och dialog om patientsäkerhet förs vid inflyttning på särskilt boende eller vid 

inskrivning i hemsjukvården och på uppföljande anhörigträff en gång per år där patient/ 

närstående har möjlighet att framföra synpunkter. Information ges om de nationella 

kvalitetsregistren. Blankett för klagomål och synpunkter överlämnas till patient och/eller 

närstående. Vid Lex Maria ärende ges alltid möjlighet för vårdtagare och/eller närstående att 

lämna synpunkter. 

 

Sammanställning och analys 
På ledningsnivå följs sammanställningarna upp kvartalsvis och beslutade åtgärder utvärderas. 

Sammanställningarna diskuteras för att identifiera trender och mönster som indikerar brister i 

kvaliteten.  I de fall sammanställningen/analysen visar att förbättrande åtgärder behöver göras 

för att säkerställa kvaliteten justeras processer och rutiner i samverkan med medarbetarna. 

MAS redovisar kvartalsvis sammanställningarna till verksamheten och Välfärdsnämnden. 

En årlig sammanställning bestående av riskanalysarbetet, egenkontroller och missförhållande, 

tillbud och synpunkter/klagomål redovisas till verksamheten och Välfärdsnämnden en gång 

per år av MAS. 

 

Nya eller justerade  processer och rutiner 2014: 

 Justering av rutin för delegering 

 Justering av rutinen konstaterande av dödsfall,  

 Justering av rutinen läkemedelshantering 

 Rutin för samtycke 
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Resultat 
Läkemedelsavvikelser/övriga avvikelser enligt hälso- och sjukvården 

Antalet avvikelser enligt HSL är något lägre jämfört med 2014. Kvarglömda doser har 

minskat i förhållande till tidigare år. Enligt rapporterna ledde inte de kvarglömda doserna till 

patientkonsekvenser. Noteras bör att fel i dosettdelning har ökat och är nu den avvikelsen som 

dominerar. Här behövs ett fortsatt arbete för att minska dessa avvikelser. Övriga avvikelser 

berör främst fördröjd eller utebliven undersökning/behandling beroende på brister i 

dokumentation och rapportering. Varje avvikelse hanteras individuellt av enhetschef och 

omvårdnadsansvarig sjuksköterska. Ingen Lex Maria anmälan gjordes 2014. 

 
Läkemedelsavvikelser/ övriga avvikelser enligt Hälso- och sjukvård 

Avvikelser enl HSL 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Kvarglömda doser 90 93 85 82 72 60 22 

Fel dos/tidpunkt 13 9 14 17 7 9 12 

Fel vårdtagare 1 3 2 0 0 0 0 

Fel i 
dosettdispensering         17 30 30 

Trycksår         1 0 0 

Övrig avvikelse 7 5 6 11 7 9 16 

TOTALT 111 122 107 110 104 108 80 

 

 

Fall 

Falltillbud . En händelse då en person oavsiktligt och plötsligt hamnar på golvet eller 

marken. Fallet har inte gett upphov till skada.  

Fallskada. En händelse då en person oavsiktligt och plötsligt hamnar på golvet eller 

marken. Fallet har gett upphov till skador på vävnad ex. hematom, skrubbsår, öppet sår 

vrickning, stukning eller fraktur 

 

En ökning av falltillbud kan ses i jämförelse med tidigare år. Vanligt är att en kund faller vid 

flera tillfällen. Den största delen av fallen är relaterat till att man snubblar. De vanligaste 

skadorna vid fallskada är skrubbsår och hematom. Få frakturer är inrapporterade. Det 

förebyggande arbetet med Senior Alert har ökat medvetenheten om fall hos personalen men 

arbetet måste intensifieras. 

 
Fall 

Fall 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Falltillbud 192 393 264 260 208 201 232 287 

Fallskada 50 101 78 133 77 74 65 61 

TOTALT 242 494 342 393 285 275 297 348 
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Klagomål 

Under 2014 rapporterades 12 klagomål fördelade enligt nedan. Obs klagomålen avser 

verksamheterna Vårdboende, hemtjänst, LSS och hälso- och sjukvården. Flertalet av 

klagomålen berörde försummelse framför allt brister i service men kan även vara brister i 

tillsyn. Tre övriga klagomål har inkommit som berört brott mot tystnadsplikten, kost och att 

behöva dela rum på Smeden. Möjligen finns det ett mörkertal då många klagomål löses direkt 

och blir inte registrerade. 

 
Klagomål 

klagomål 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Tillgänglighet 0 1 0 2 0 1 0 

Bemötande 1 1 0 2 0 1 1 

Information/kommunikation 0 3 2 2 0 1 0 

Försummelse 4 0 2 2 9 9 8 

Kontinuitet 0 0 0 1 1 0 0 

Övrigt           2 3 

TOTALT 5 5 4 9 10 14 12 

 

 

Externa avvikelser 

En minskning av avvikelser mot sjukhus/ vårdcentral, apotek och ambulans kan ses 2014. De 

dominerande avvikelserna har skett vid in- och utskrivning från sjukhus. De avvikelser som 

skett vid inskrivning av kund sjukhus berörde bristande information från kommunens 

verksamhet. Vid utskrivning från sjukhus handlar det främst om ofullständiga eller felaktiga 

läkemedelsordinationer eller att läkemedel saknas. Vid samverkansmöte med sjukhusen tas 

avvikelserna upp i syfte att minska dessa.  

 
Avvikelser mot sjukhus, vårdcentral, apotek, ambulans 

Avvikelser  2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Inskrivning 0 4 0 0 1 2 

vårdplanering 0 3 1 0 1 1 

utskrivning 3 5 7 5 8 2 

Apotek 0 0 0 0 1 0 

Ambulans 0 0 0 2 0 1 

TOTALT 3 12 8 7 11 6 
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Övergripande mål och strategier för 2015 
Förbättra den palliativa vården genom att skapa en handlingsplan för palliativ vård samt öka 

användningen av det nationella palliativa kvalitetsregistret 

 

Öka kunskapen om smitta och basala hygienrutinerna samt utföra mätningar av följsamheten 

till rutinen. 

 

Förbättra munhälsostatus hos kunder genom utbildning av personal samt öka användningen 

av munhälsostatsmodulen ROAG i nationella kvalitetsregistret Senior Alert.  

 

Öka kunskapen om inkontinensproblematiken genom utbilda av personal i kvalitetssäkring av 

inkontinensvården, utbilda förskrivare av inkontinenshjälpmedel samt öka användningen av 

inkontinensmodulen i Senior Alert. 

 

 

 

 

 


