
KALLELSE Sida 1 (1) 

 
 

STORFORS 
KOMMUN Datum 

2023-02-09 
 

Kallelse 
Ledamöterna i Kommunstyrelsen kallas till sammanträde.  
Ersättarna underrättas om sammanträdet. 
 
Tid: 2023-02-16, kl. 08:15 
 
Plats: Kerimäki, Kommunhuset Storfors 
 
 
 Ärenden Dnr Paragraf Tjänsteperson 

1 Val av protokollsjusterare      

2 Fastställande av 
föredragningslistan 

     

3 Kommunchefen informerar    Kommunchef 
Johan Rosqvist 

4 Svar på Inspektionen för 
Vård och omsorg (IVO) 
beslut 2022-12-20 Dnr 
3.5.1-35495/2022 
Redovisning av åtgärder 
efter tillsyn av medicinsk 
vård och behandling för 
särskilda boenden för äldre 

KS/2022:311  Kommunchef  
Johan Rosqvist 

5 Friskvård för Storfors 
kommuns högstadieelever 

KS/2023:112  Hälsosamordnare  
Kristina Karlsson 

 
 
 
Eva-Lotta Härdig-Eriksson 
Ordförande
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2023-02-09 
Diarienummer 
KS/2022:311 

Handläggare:  
Hans-Bertil Hermansson 
MAS 
 
Svar IVO - Redovisning av åtgärder efter tillsyn av 
medicinsk vård och behandling för särskilda boenden för 
äldre Dnr. 3.5.1-35495/2022 
Diarienummer: KS/2022:311 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 
 

Beskrivning av ärendet 
Inspektionen för vård och omsorg IVO genomförde 2020-2021 granskning av medicinska 
vården på SÄBO, då speciellt kopplad till vård av patienter som insjuknat i COvid-19. Under 
2022-2023 genomförs nu en fördjupad granskning av medicinsk vård på SÄBO hos alla 
Sveriges kommuner. I granskningen har ingått granskning av kommunala hälso- och 
sjukvådsjournaler, enkäter till sjuksköterskor och patienter, inspektion av på plats i 
kommunen samt intervjuer med sjuksköterskor, patienter och personal i ledande befattning.  
I tillsynen har Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskat följande områden: 

 Individuell bedömning och kompetensnivå 
 Dokumentation och personalkontinuitet 
 Läkemedelshantering 
 Vård i livets slutskede 

IVO kunde konstatera brister inom alla 4 områden inom Storfors kommun och begär in de 
åtgärder som vidtagits eller planeras vidta, när de genomförts eller komma att genomföras 
samt hur effekten av åtgärder kommer att följas upp senast 21/2 2023. 

Beslutsunderlag 
Formulär för återredovisning 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens beslut: 
Godkänna svar till IVO – Redovisning av åtgärder efter tillsyn av medicinsk vård och 
behandling för särskilda boenden för äldre. Dnr. 3.5.1-35495/2022 
 

Beslutet ska skickas till 
Agneta Hugander Verksamhetschef vård och stöd 
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2023-01-10 

  

Tillsyn av medicinsk vård och behandling för 
särskilda boenden för äldre 
Detta formulär är utformat för vårdgivarens/huvudmannens redovisning av åtgärder 
med anledning av det beslut med begäran om återredovisning som Inspektionen för 
vård och omsorg (IVO) fattat i tillsynen av kommunens särskilda boenden för äldre 
(SÄBO). Redovisningen kommer att utgöra underlag för IVO:s fortsatta 
bedömning i ärendet. 

IVO önskar att ni fyller i formuläret elektroniskt via bifogad länk i aktuellt mejl. 
Om ni väljer att lämna uppgifter i detta Wordformulär kan ni skicka det med e-post 
till IVO via e-postadressen: registrator@ivo.se eller via ordinarie postgång till den 
IVO adress som framgår av beslutet. Vid kontakt med IVO ange IVO:s 
diarienummer som finns på beslutet. 

Vid eventuella frågor om formuläret kontakta IVO via: tillsyn.mitt@ivo.se 

Hantering av personuppgifter 
IVO behandlar personuppgifter såsom namn och funktion på den/de personer som 
är uppgiftslämnare. Uppgifterna används för att kommunicera med tillsynsobjektet 
och utreda ärendet. IVO behandlar även personuppgifter för att kunna fullfölja sitt 
ansvar att planera och genomföra tillsyn med utgångspunkt i egna riskanalyser 
samt för att utgöra underlag för årliga sammanställningar. Behandlingen är 
nödvändig som ett led i IVO:s myndighetsutövning och för att utföra en uppgift av 
viktigt allmänt intresse. Så här behandlar IVO personuppgifter. 

Vilken kommun: Storfors kommun  

IVO:s diarienummer. 3.5.1-35495/2022  

Vårdgivarens/kommunens diarienummer: KS / 2022:311  

 

  

mailto:registrator@ivo.se
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Uppge vilka brister som kommunen kommer att redovisa åtgärder för, utifrån IVO:s 
beslut i tillsynen 
☒ Den personal som gör medicinska bedömningar har inte tillräcklig kompetens för 
arbetsuppgiften 
☒ Den personal som gör medicinska bedömningar behärskar inte det svenska språket i 
tillräcklig omfattning 
☒ Dokumentationen sker inte enligt gällande regelverk 
☐ 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 livets slutskede har inte tillgång till information om 
hur vården ska genomföras 
☒ Brytpunktsamtal dokumenteras inte i den kommunala hälso- och sjukvårdsjournalen 

 

 

På följande sidor i formuläret redovisar ni åtgärder för de brister som ni kryssat för 
ovan. Övriga sidor som rör redovisning av ovanstående brister som ni inte kryssat 
för lämnas tomma. I slutet av formuläret finns frågor som IVO vill att ni fyller i 
som handlar om övriga eventuella brister samt signering av vem/vilka som har fyllt 
i formuläret.  
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Brist: Den personal som gör medicinska bedömningar 
har inte tillräcklig kompetens för arbetsuppgiften 
Observera att redovisningen avser alla delar av ovanstående brist som framgår av 
beslutet exempelvis: 

* Den personal som är närmast patienten har inte alltid den kunskap och 
kompetens som krävs för att kunna observera, tolka och signalera när patientens 
tillstånd förändras. 

* Det framkommer att sjuksköterskorna ofta eller ibland saknar förutsättningar att 
bedöma patientens hälsotillstånd på plats när det skulle behövas för att uppnå god 
vård. 

* Tillgången till läkare är ofta eller ibland otillräcklig. 
 
Hur stor andel av vård- och omsorgspersonalen på SÄBO i er kommun hade en 
undersköterskeutbildning under 2022? 
☐ 0-25 procent 
☐ 26-50 procent 
☐ 51-75 procent 
☒ 76-100 procent 
☐ Kan ej ta fram detta underlag 
 
Redovisa de eventuella åtgärder som vidtagits för att komma till rätta med 
ovanstående brist 
 

 
Redovisa uppgifter om när vidtagna åtgärder genomförts 
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Redovisa hur och när effekten av vidtagna åtgärder kommer att följas upp 
 

 
Redovisa de eventuella åtgärder som planeras för att komma till rätta med 
ovanstående brist 

 Kontinuerlig utbildning av omvårdnadspersonal. Olika teman utifrån 
kompetensbrist i samverkan med ledning och omvårdnadspersonal.  
 

 Planerat SBAR utbildning (situation, bakgrund, aktuell bedömning, 
rekommendation) 
 

 Regelbunden kompetensuppföljning 
 

 Förstärkt samverkan med vårdcentralen för att tillförsäkra läkarmedverkan utifrån 
gällande avtal  
. 

 

 
Redovisa uppgifter om när eventuella planerade åtgärder kommer att genomföras 

 Startar upp utbildning hösten 2023. Uppföljning 2024 via enkät. 
 

 Planeras start SBAR utbildning hösten 2023 för sjuksköterskor, våren 2024 för 
omvårdnadspersonal. Uppföljning via samtal hösten 2024. 
 

 Systematisk kompetensuppföljning mars – april 2023 
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Brist: Den personal som gör medicinska bedömningar 
behärskar inte det svenska språket i tillräcklig 
omfattning 
Observera att redovisningen avser alla delar av ovanstående brist som framgår av 
beslutet exempelvis: 

* IVO konstaterar att en del av kompetensbristen handlar om att personalen har 
otillräckliga kunskaper i svenska språket. 
 
Redovisa de eventuella åtgärder som vidtagits för att komma till rätta med 
ovanstående brist 
 

 
Redovisa uppgifter om när vidtagna åtgärder genomförts 
 

 
Redovisa hur och när effekten av vidtagna åtgärder kommer att följas upp 
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Redovisa de eventuella åtgärder som planeras för att komma till rätta med 
ovanstående brist 

 Genomlysning av behoven av förstärkt kompetens i svenska språket 
 

 Individuella planer för medarbetare med bristande språkkunskaper 
 

 Rutin för språktest inför anställning inom vård och stöd 
 

 
Redovisa uppgifter om när eventuella planerade åtgärder kommer att genomföras 

 Genomlysning startar under mars 2023 
 

 Individuella planer upprättas i samband med medarbetarsamtalen feb – april 2023 
 

 Rutin för språktest upprättas senast juni 2023 
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Brist: Dokumentationen sker inte enligt gällande 
regelverk 
Observera att redovisningen avser alla delar av ovanstående brist som framgår av 
beslutet exempelvis: 

* IVO:s granskning visar att dokumentationen på SÄBO i kommunen inte sker 
enligt gällande regelverk. 

* IVO konstaterar att det för några, flera eller flertalet patienter på SÄBO helt 
saknas vårdplaner. 
 
Redovisa de eventuella åtgärder som vidtagits för att komma till rätta med 
ovanstående brist 

 Genomlysning av dokumentationsrutiner 
 

 Vid behov upprättande av nya rutiner 
 

 Handlingsplan för införandet av nya dokumentationsrutiner 
 

 Internkontroll av dokumentation 
 

 Utbildning, fortbildning i verksamhetssystemet Combine. Utbildning ges av 
systemförvaltare 
 

 Skapa en diskussionsgrupp för sjuksköterskor som diskuterar struktur, 
gemensamt förhållningssätt, gemensamma sökord och vårdplan för dokumentation 
i Combine.  
 

 
Redovisa uppgifter om när vidtagna åtgärder genomförts 

 Utbildning för sjuksköterskor, uppstart februari 2023. 
  

 Utbildning för omvårdnadspersonal, uppstart april 2023. 
 

 Diskussionsgrupp för ssk, uppstart februari 2023. 
 

 Dokumentation inför in i internkontrollplanen för 2023 
 

 Genomlysning av dokumentationsrutiner februari – mars 2023 
 

 
 

 
Redovisa hur och när effekten av vidtagna åtgärder kommer att följas upp 

 Uppföljning via journalgranskning hösten 2023. 
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Redovisa de eventuella åtgärder som planeras för att komma till rätta med 
ovanstående brist 

 

 
Redovisa uppgifter om när eventuella planerade åtgärder kommer att genomföras 
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Brist: Det finns inte en kontinuitet i personalgruppen 
som främjar en god vård 
Observera att redovisningen avser alla delar av ovanstående brist som framgår av 
beslutet exempelvis: 

* IVO konstaterar att det finns brister i personalkontinuiteten bland exempelvis 
vård- och omsorgspersonal, sjuksköterskor och/eller läkare. 
 
Redovisa de eventuella åtgärder som vidtagits för att komma till rätta med 
ovanstående brist 
Inte aktuellt. Strukits som brist 2022-12-21 av IVO. 

 
Redovisa uppgifter om när vidtagna åtgärder genomförts 
 

 
Redovisa hur och när effekten av vidtagna åtgärder kommer att följas upp 
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Redovisa de eventuella åtgärder som planeras för att komma till rätta med 
ovanstående brist 

 

 
Redovisa uppgifter om när eventuella planerade åtgärder kommer att genomföras 
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Brist: Läkemedelshanteringen sker inte på ett 
patientsäkert sätt 
Observera att redovisningen avser alla delar av ovanstående brist som framgår av 
beslutet exempelvis: 

* IVO:s tillsyn visar att läkemedelshanteringen i kommunen inte sker på ett 
patientsäkert sätt. 

Delegering: 
* IVO anser att det saknas tillräckliga förutsättningar för den vård- och 
omsorgspersonal som har delegerats arbetsuppgiften att ge läkemedel att utföra 
denna uppgift på ett patientsäkert sätt. 

Läkemedelsgenomgång: 
* IVO konstaterar att det saknas dokumenterade läkemedelsgenomgångar i den 
kommunala hälso- och sjukvårdsjournalen. 
 
Redovisa de eventuella åtgärder som vidtagits för att komma till rätta med 
ovanstående brist 
Delegering  

 Vidareutveckla rutin runt delegering i samarbete mellan omvårdnadspersonal och 
sjuksköterskor. 

 
Läkemedelsgenomgång 

 Dialog med vårdcentralen för att skapa rutiner i hur läkemedelsgenomgång ska 
fungera. 
 

 Regelbundna avstämningar i sjuksköterskegruppen kring strukturen, gemensamt 
förhållningssätt och gemensamma sökord för dokumentation i Combine 
 

 Ny rutin för dokumentation.  

 
  
Läkemedelsgenomgång 

 Inleda diskussion med vårdcentral februari 2023 vid samverkansmöte. 
 

 Starta regelbundna avstämningar under februari 2023. 
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Redovisa hur och när effekten av vidtagna åtgärder kommer att följas upp 
Delegering  

 Uppföljning via samtal och enkät hösten 2023 
 
Läkemedelsgenomgång 

 Granskning av följsamhet till samverkansavtal via samverkansmöte hösten 2023. 
 

 Uppföljning av dokumentation av läkemedelsgenomgång via journalgranskning 
hösten 2023.  

 

 
Redovisa de eventuella åtgärder som planeras för att komma till rätta med 
ovanstående brist 

 

 
Redovisa uppgifter om när eventuella planerade åtgärder kommer att genomföras 
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Brist: Personal som arbetar med patienter i livets 
slutskede har inte tillgång till information om hur 
vården ska genomföras 
Observera att redovisningen avser alla delar av ovanstående brist som framgår av 
beslutet exempelvis: 

* 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. 

* Patienter i livets slutskede ska inte behöva avlida i ensamhet. 
 
Redovisa de eventuella åtgärder som vidtagits för att komma till rätta med 
ovanstående brist 
 

 
Redovisa uppgifter om när vidtagna åtgärder genomförts 
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Redovisa hur och när effekten av vidtagna åtgärder kommer att följas upp 
 

 
Redovisa de eventuella åtgärder som planeras för att komma till rätta med 
ovanstående brist 

 Läsbehörighet för omvårdnadspersonal i hälso- och sjukvårdsjournal  
  

 Regelbundna loggkontroller 
 

 Tvärprofessionella team som diskuterar struktur, gemensamt förhållningssätt för 
dokumentation i Combine  
 

  Vidareutveckling av rutin för palliativ vård.  
 

 
Redovisa uppgifter om när eventuella planerade åtgärder kommer att genomföras 

 Läsbehörighet under andra kvartalet 2023.  
 

 Uppföljning samt loggkontroller i verksamhetssystemet tredje kvartalet 2023. 
 

 Starta upp tvärprofessionellteam under våren 2023.  
 

 Uppföljning via journalgranskning och samtal, första kvartalet 2024   
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Brist: Brytpunktsamtal dokumenteras inte i den 
kommunala hälso- och sjukvårdsjournalen 
Observera att redovisningen avser alla delar av ovanstående brist som framgår av 
beslutet. 
 
Redovisa de eventuella åtgärder som vidtagits för att komma till rätta med 
ovanstående brist 

 Skapa en diskussionsgrupp för sjuksköterskor som diskuterar struktur och 
gemensamma sökord för dokumentation i Combine..  

 

 
Redovisa uppgifter om när vidtagna åtgärder genomförts 

 Start diskussionsgrupp februari 2023.  
 

 
Redovisa hur och när effekten av vidtagna åtgärder kommer att följas upp 

 Uppföljning dokumentation via journalgranskning hösten 2023.  
 

 



 2023-01-10  

16 (19)

 
Redovisa de eventuella åtgärder som planeras för att komma till rätta med 
ovanstående brist 

 Särskilt rutin för brytpunktsamtal införs  

 
Redovisa uppgifter om när eventuella planerade åtgärder kommer att genomföras 

 Rutin för brytpunktsamtal upprättas under andra kvartalet 2023 
 

 Införandet av rutinen under tredje kvartalet 2023 
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Övriga identifierade brister 
5 
Har kommunen identifierat andra brister inom de områden som ingått i tillsynen som 
ni vill redovisa? 
☐ Ja 
☐ Nej (om nej hoppa till sista sidan för signering) 
 
Redovisa vilka brister ni identifierat 
 

 
Redovisa de eventuella åtgärder som vidtagits för att komma till rätta med 
ovanstående brist 
 

 
Redovisa uppgifter om när vidtagna åtgärder genomförts 
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Redovisa hur och när effekten av vidtagna åtgärder kommer att följas upp 
 

 
Redovisa de eventuella åtgärder som planeras för att komma till rätta med 
ovanstående brist 

 

 
Redovisa uppgifter om när eventuella planerade åtgärder kommer att genomföras 
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Kontrollera att alla uppgifter är ifyllda 
Kontrollera att alla redovisade uppgifter är korrekta och att inget saknas. Skicka 
sedan svaren till registrator@ivo.se eller via ordinarie postgång till den IVO adress 
som framgår av beslutet. Vid kontakt med IVO ange IVO:s diarienummer som 
anges på beslutet. 

Glöm inte att fylla i namn och funktion på uppgiftslämnaren nedan. 

 
Namn och funktion på uppgiftslämnare 
Agneta Hugander, verksamhetschef Vård och Stöd 
Anna Thyberg, enhetschef SÄBO 
Eva Turunen, enhetschef ordinärt boende 
Jessika Andersson, enhetschef funktionsstöd 
Jörgen Dahl Larsson, enhetschef HSL 
Hans-Bertil Hermansson, MAS 
 
Datum för inrapportering 
 

 

mailto:registrator@ivo.se
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Storfors kommun

Kommunstyrelsen

Box 1001

688 29 Storfors

Vårdgivare och huvudman

Storfors kommun, Kommunstyrelsen

Ärendet

Tillsyn av medicinsk vård och behandling vid särskilda boenden för äldre (SÄBO) som

drivs av Kommunstyrelsen i Storfors kommun.

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

Individuell bedömning och kompetensnivå

e Dokumentation sen personalkontinuitet Rite, | 36 en L *b C

e Lakemedelshantering 4}Ary rl if l

e Vård i livet slutskede (2hers| keobGON
CU IBeslut Yaewheter,

Z02@2-12-2/

IVO konstaterar följande brister:

den personal som gör medicinska bedömningarharinte tillräcklig kompetens för

arbetsuppgiften och behärskar inte det svenska språketi tillräcklig omfattning.

dokumentationen sker inte enligt gällande regelverk och-det-saknastiltracktig-

kontinuiteti personalgruppen-som_framjar-en-godvard.

likemedelshanteringen sker inte pa ett patientsdkert satt.

personal som arbetar medpatienteri livet slutskede harinte tillgang 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:

e de åtgärder som vidtagits eller planeras för att kommatill rätta med de brister som

IVO konstaterat,

e uppgifter om när åtgärderna genomförts eller kommer att genomföras,

 

Inspektionen för vård och omsorg

701 85 Örebro

Telefon +46 (0)10-788 50 00 Org nr 202100-6537

registrator@ivo.se
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e samt hur och när effekten av vidtagna åtgärder kommer att följas upp.

Redovisningen ska ha kommit in till IVO senast den 21 februari 2023.

Om bristerna inte avhjälps eller om begärd redovisning inte kommer in inom angiven tid

kan IVO kommaatt fatta beslut om föreläggande medeller utan vite.

Skälen för beslutet

Nedan kommer IVO under varje bristpunkt att redovisa sin bedömning av den medicinska

vården och behandlingen på SÄBOi Storfors kommun.

Den personal som gör medicinska bedömningarharinte tillräcklig

kompetensför arbetsuppgiften och behärskarinte det svenska språketi

tillräcklig omfattning.

IVO:s tillsyn visar att den personal som gör individuella medicinska bedömningar på

SÄBOi Storfors kommuninte hartillräcklig kompetens för arbetsuppgiften och inte

behärskar det svenska språket i tillräcklig omfattning. IVO bedömeratt den bristande

kompetensnivån och bristerna i svenska språket utgör en patientsäkerhetsrisk och medför

att kommuneninte säkerställer att kraven på en god vård uppfylls.

IVO konstaterar vidare att många livsavgörande bedömningar av patienter på SÄBO görs

av den personal som har den lägsta utbildningsnivån. Tillgången till läkare är ibland

otillräcklig. Det framkommer att sjuksköterskorna ibland saknar förutsättningar att

bedömapatientens hälsotillstånd på plats när det skulle behövasför att uppnå god vård.

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 mångapatienter allvarliga sjukdomareller befinner sig i livets

slutskede, och det är då viktigt att vård- och omsorgspersonalen t.ex. förstår vilka symtom

de ska vara uppmärksammapåföratt tillkalla sjuksköterska.

IVO konstaterar att en del av kompetensbristen handlar om att vård- och

omsorgspersonalen har otillräckliga kunskaper i svenska språket, men också generella

brister i samband med informationsöverföring. 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.

IVO vill påtala 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 kommunenrätt att på

egen hand anlita läkare och få ersättning för sina kostnaderför det från regionen.

IVO grundar sin bedömningpåfoljande resultatredovisning:

Nyckeltal Storfors Värmland” Riket

Av journalgranskningen framgår

Andel patienter som inte har en dokumenterad 0 0 %

lakarkonsultation en vanlig manad 7270 3900 3470

I sjuksköterskeenkäten uppger sjuksköterskorna att de

Uppleveratt tillgångentill läkare är otillräcklig - 220 4690
 

Upplever att läkartillgången inte ökat och att å 0 0

lakartillgangen arotillracklig
21% 42%

 

Ser patientsakerhetsrisker avseendetillgangentill - 0, 0

läkare, vilket påverkar patienten i hög eller måttlig grad 33% 5270

 

Ser patientsäkerhetsrisker avseende personalens

kunskaperi svenska, vilket påverkar patienten i hög - 68% 87%

eller mattlig grad
 

Ser patientsakerhetsrisker avseende hur manga

patienter den enskilda sjuksköterskan ansvarar för, - 62% 63%

vilket påverkar patienten i hög eller måttlig grad
 

x = Resultat förkommuner inom sammaregion/län.

- = Resultat kan ej redovisas då materialet är förlitet.

Uppgifter somframkom vid inspektionen medföljande grupper:

Sjuksköterskor

Vid intervjun med sjuksköterskorna framkom det att under dagtid finns möjlighet för alla

sjuksköterskorna att besöka patienter och bedöma deras hälso- och sjukdomstillstånd när

de anseratt det finns behov av det. Under kvällar, helger och nattetid finns det

förutsättningar för de flesta sjuksköterskorna att besöka patienter och bedömaderas hälso-

och sjukvårdstillstånd, men de får då göra prioriteringar av vem som ska besökas.
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Sjuksköterskan på natten har en konsultativ roll då denna utgår från en annan kommun,

besöken prioriteras för de patienter som är palliativa.

Vidare uppgav de intervjuade att de flesta av vård- och omsorgspersonalen har kompetens

att uppmärksamma om en patients hälsotillstånd förändras och att de kontaktar

sjuksköterskan när det finns behov, men det händer att sjuksköterska kontaktas även när

det inte finns behov. Vård- och omsorgspersonalens utbildning, erfarenhet och språk

påverkar i vilken utsträckning kontakt tas. Sjuksköterskorna uppgav att det finns en

förväntan att de ska ”lösa allt”. De uppgav vidare att det finns vård- och omsorgspersonal

som inte hartillräckliga kunskaper i svenska språket (mest hos vikarier men även en del

ordinarie) till exempel förstår inte sjuksköterskorna när dessa personer ringer och försöker

förklara sitt ärende över telefon. De intervjuade uppgav att de ibland är osäkra på om

dessa personer har uppfattat information och instruktioner rätt. Ett exempel som

framkommerunderintervjun är att sjuksköterskor kontrollerat patienten själv då

informationen varit otydlig.

Vid intervjun framkom det att sjuksköterskor anser att de oftast har tillgång till läkare

dagtid när de anser att behov finns. Sjuksköterskorna beskrev att det finns problem med att

jourläkare inte svarat när de ringt samt att de inte besöker alla patienter som har behov av

det,

Patienter

Patienterna uppgav att de alltid får hjälp av vård- och omsorgspersonalen när de inte mår

bra samt att de får träffa sjuksköterska och läkare när de inte mår bra. Patienterna uppgav

även att de alltid förstår vad vård- och omsorgspersonalen säger samt att vård- och

omsorgspersonalen alltid förstår dem. Patienterna uppgav även att de är trygga med sin

vård och behandling.

Ledning

Vid dialog med ledningen framkom att de anser att merparten av vård- och

omsorgspersonalen har rätt kompetens, nittio procent är utbildade undersköterskor.

Ledningen kändeinte igen att det kan brista i kommunikationen mellan vård- och

omsorgspersonalen på grund av språkförbristning. Men en anledning till brister i

kommunikationen skulle kunna vara att problemet som beskrivs inte blivit rätt beskrivet

och därför har det varit svårt att förstå för sjuksköterskan. Vidare beskrevs att det pågick

en inventering föratt sjuksköterskor ska få utbildning som syftar till bland annat att

sjuksköterskor och vård- och omsorgspersonal ska göra samma systematiska

bedömningar, vilket kan minska risk för brist i kommunikation mellan personal inom

vården.

Vid dialogen med ledningen framkom även att MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska)

har kännedom om att det funnits problem medatt jourläkare inte svarat när sjuksköterskor

ringt och sökt kontakt, men det var inte något som var aktuellt i nuläget. MAS uppgav

vidare att om det var ett problem skulle det tagits upp i samverkan med vårdcentralen.
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Tillämpliga bestämmelser

Enligt 5 kap. 1 § Halso- och sjukvardslagen (2017:30), HSL,ska halso- och

sjukvardsverksamhetbedrivas sa att kraven pa en god vård uppfylls. Med god vard avses

bland annat att den ska vara av godkvalitet ochtillgodose patientens behovav trygghet,

kontinuitet och säkerhet. Den ska även bygga på respekt för patientens självbestämmande

och integritet samt främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och

sjukvardspersonalen. Av 2 8 sammakapitel följer att där det bedrivs hälso- och

sjukvårdsverksamhet ska det finnas bl.a. den personal som behövs för att god vård ska

kunnages.

Enligt 3 kap. 1 $ PSL ska vårdgivaren planera, leda och kontrollera verksamheten på ett

sätt som ledertill 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 och som står i överensstämmelse med

vetenskap och beprövad erfarenhet.

Enligt 6 kap. 1 $ PL ska patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet tillgodoses.

Olika insatser för patienten ska samordnas på ett ändamålsenligt sätt.

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 hälso- och sjukvård.

-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 8 HSL framgårbl.a. att regionen ska avsätta de läkarresurser som behövstill

kommunenför 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 kommunenrätt att på egen hand anlita läkare och få ersättning

för sina kostnader från regionen.

Dokumentationen skerinte enligt gällande regelverk

IVO:s granskning visar att dokumentationen i Storfors kommuninte sker enligt gällande

regelverk. IVO konstaterar även att det för flera patienter på SÄBOhelt saknar vårdplaner.

IVO bedömeratt bristerna utgör en patientsäkerhetsrisk. Vidare finner IVO att

vårdgivaren brister i sitt systematiska förbättringsarbete beträffande egenkontroll av

dokumentation vilket krävs för att säkra verksamhetens kvalitet.
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IVO konstaterar även att det finns patientsäkerhetsrisker kopplat till dokumentationsbrister

som påverkar patienter i hög grad eller måttlig grad. 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 hatillgång till den information som krävs för en

god och säker vård.

IVO anseratt patienter pa SABO ska ha vardplaner som utgar från deras aktuellatillstand

och behov. En förutsättning för god och säker vård är att information finns tillgänglig för

den vård- och omsorgspersonal som utför hälso- och sjukvårdsinsatserna. I vårdplanen ska

behovet av vård och behandling för patienten på kort och lång sikt beskrivas och det ska

anges vem av huvudmännen (kommuneneller regionen) som ska vidta åtgärderna och

vem som har det övergripande ansvaret för planen. IVO är medveten om att vårdplaner

kan vara dokumenterade i andra journaler än de kommunala hälso- och sjukvårdsjournaler

som granskats. Sjuksköterskorna uppgav att de inte alltid har tillräcklig information, vilket

innebärrisker för patientsäkerheten eftersom insatser riskerar att försenas eller inte kunna

utföras. Kommunen behöver därför vidta åtgärder för att i samråd med regionensetill att

sjuksköterskorna får kännedom om all relevant patientinformation oavsett på vilket sätt

detta sker.

IVO grundar sin bedömningpåföljande resultatredovisning:

Nyckeltal Storfors Värmland” Riket

Av journalgranskningen framgår

Andel patienter utan dokumenteradvårdplan 84% 78% 44%

 

Andel patienter som saknar dokumenterad vardplan, av i 0 0

de som en vanlig manadtraffar minst6 olika ssk 74% 39%

 

Andel patientjournaler dar atgardskoder (kva,icf) 3% 43% 63%
saknas

 

I sjuksköterskeenkäten uppger sjuksköterskorna att de

Ser patientsäkerhetsrisker med dokumentation som 5% 6%
. Le o $ - 0 0

påverkar patienten i hög eller måttlig grad = 7
 

Saknartillgang till primarvardsjournaler - 300 20%
 

* — Resultat för kommuner inom sammaregion/län.

- = Resultat kan ej redovisas då materialet ärförlitet.
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Uppgifter somframkom vid inspektionen medföljande grupper:

Sjuksköterskor

Deintervjuade sjuksköterskorna uppgav att de flesta har tillgång till de journaler de har

behov av. De uppgav att de har tillgång till NPÖ (nationell patientöversikt) och att de har

tillgång till regionernas dokumentationssystem för att läsa information. Från en av

regionerna har de dockinte tillgång till allt de har behov av.

Vid intervjun med sjuksköterskorna framkom att de har ett arbetssätt som inte är enhetligt

och strukturerat. Som exempel angavs att de inte använder enhetliga ”sökord”för

hälsoärenden. Vidare beskrevs att vårdplaner upprättas som ett hälsoärende men då de inte

använder enhetliga sökord kan de finnas information om samma problem/risker på flera

ställen i patientens journal. Vidare uppgav sjuksköterskorna att de ser risker medatt de

inte arbetar enligt en gemensam struktur för hur de ska dokumentera. Detta kan medföra

att det blir dubbeldokumentation, att sjuksköterskorna inte kan få en snabb överblick när

de söker efter information gällande en patient och att information kan vara dokumenterat

”var som helst”. De uppgav att det finns en lista med KVÅ-koder men att dessa inte täcker

alla områden. |

Patienter

Två av de tre intervjuade patienterna uppgav att de kännertill att det finns en planering för

vården och behandlingen. En av patienterna hade varit delaktig i sin planering av vården

samt uppgav att planeringen följs.

Ledning

Deintervjuade uppgav att de känner igen det som återförs av IVO avseende brister

i dokumentationen som ledertill avsaknad av en sammanhållen journalföring som

följer omvårdnadsprocessen. MAS uppgav att dokumentationssystemet inte är

användarvänligt. Sökorden i dokumentationssystemet är inte relevanta och de är

ostrukturerade. MAS uppgav vidare att leverantören av det IT-baserade journalsystemet

för hälso- och sjukvård håller på att se över systemet och den gamla hälso- och

sjukvårdsmodulen ska ersättas med en ny modul. Hurtidsplanen ser ut för införandet av

en ny modul kan MASinte svara på. Verksamhetschefen uppgav att det gjorts satsningar

på den sociala dokumentationen. Verksamhetschefen uppgav vidare att de harett

pågående arbete med att få leverantören att tillmötesgå krav och önskemål på den nya

modulen. MAS uppgav vidare att det är svårt för sjuksköterskorna att få tid till att sätta Sig

ned och tala struktur. Sjuksköterskorna använder sig av vårdplaner enligt de intervjuade,

men i dokumentationssystemet kallas de hälsoärende och kan sedan dokumenteras under

olika sökord. Det finns KVÅ koder inlagda i systemet men det finns ingen struktur

över för hur de ska användas eller används.

MASuppgav att sjuksköterskorna hartillgång till den dokumentation som krävs

för att ge patienterna god och säker vård. Vård- och omsorgspersonalen har dock

inte tillgång till all hälso- och sjukvårdsdokumentation. Sjuksköterskorna har tillgångtill
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primärvårdsjournaler, problem kan uppstå då en patient kommer hem från akuten,

då kan manfå efterfråga t.ex. läkemedelslista.

MASuppgav att det inte genomförs någon strukturerad dokumentationsgranskning

av hälso- och sjukvårdsdokumentationen.I det fall det kommer in en avvikelserapport

eller om sjuksköterskorna tar upp något speciellt med MASutförs kontroll av

dokumentationen, men i övrigt utförs ingen egenkontroll.

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 bidratill 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.

Enligt 5 8 sammakapitel 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 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.

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).

Läkemedelshanteringen skerinte på ett patientsäkert sätt

IVO:stillsyn visar att lakemedelshanteringen i Storfors kommuninte sker på ett

patientsäkert sätt. Bristerna avser delegering och läkemedelsgenomgång och dessa brister

medför en patientsäkerhetsrisk.

Delegering

IVO anseratt det saknastillräckliga förutsättningar för den vård- och omsorgspersonal

som har delegerats arbetsuppgiften att ge läkemedel att utföra denna uppgift på ett

patientsäkert sätt. Detta utgör enligt IVO en brist. Vid inspektionen framkom bland annat

att sjuksköterskorna kan ha svårt att få tid till de praktiska momenten och kontroll av vård-

och omsorgspersonalens kunskap och uppföljningar genomförs sällan. Sjuksköterskorna

uppgav vidare att det är ostrukturerat kring hur en delegering ska genomföras.
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Ldkemedelsgenomgang

IVO anseratt det är av största vikt att kommunerna i samverkan med regionen medverkar

till att läkemedelsgenomgångar genomförsför 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

inte alltid genomförs och att det inte finns någon rutin för hur det ska dokumenteras.

Huvudmannenhar därför inte möjlighet att följa upp och säkerställa att samtliga patienter

erbjuds en årlig läkemedelsgenomgång. IVO anseratt 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 bedömningpåfoljande resultatredovisning:

Nyckeltal Storfors Värmland” Riket

Av journalgranskningen framgår

Andel patienter utan dokumenterad

  
 

 

0 0 0

lakemedelsgenomgang pa 54% 5170

Andel patienter utan dokumenterad

lakemedelsgenomgang, av de med lakemedel som bor 86% 52% 44%

undvikas

Andel patienter med lakemedel som bér undvikas 22% 16% 20%

I sjuksköterskeenkäten uppger sjuksköterskorna att de

 

Ser patientsäkerhetsrisker kopplattill

läkemedelshantering som delegeras, vilket påverkar - 35% 56%

patienten i hög eller måttlig grad
 

Har inte möjlighet att handleda i den omfattning som
& 69 0

kravs ZO OTe
 

Delegerar subkutanainjektionertill flertalet vard-och 0 dä
- 51% 28%

omsorgspersonal
 

Delegerar iordningsstallandeav dosetttill flertalet vard-
2 % %

och omsorgspersonal
Me AT

 

+ = Resultat för kommuner inom sammaregion/län.

- = Resultat kan ej redovisas då materialet är för litet.

Uppgifter somframkom vid inspektionen medföljande grupper:

Sjuksköterskor

Läkemedelsgenomgång

De intervjuade sjuksköterskorna uppgav att de medverkartill att det genomförs

läkemedelsgenomgångarför det patienter som har behov av det en gång omåret

tillsammans med läkare och apotekare. Sjuksköterskorna uppgav vidare att de oftast får

information från läkare när det sker en förändring av patienternas läkemedelsbehandling.

Nären patient kommerfrån akuten kan det dock saknas information från läkaren. Vi dessa

tillfällen kan sjuksköterskan behöva begära läkemedelslistan. Vid förändring av läkemedel
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informerar sjuksköterskorna vård- och omsorgspersonalen vad de ska vara observanta på

avseende patientens hälsotillstånd.

Delegering

Sjuksköterskorna uppgav att de har förutsättningar att delegera enligt

delegeringsföreskriften. Innan delegering kan ske ska vård- och omsorgspersonalen ha

genomgått en webbaserad utbildning via demenscentrum. Sjuksköterskorna uppgav dock

att det kan vara svårt att få tid till de praktiska momenten och kontroll av vård- och

omsorgspersonalens kunskap och uppföljningar genomförs sällan. Det är vidare

ostrukturerat kring hur en delegering ska genomföras. Sjuksköterskorna uppgav dock att

vård- och omsorgspersonalen oftast utför delegerade insatser på ett patientsäkert sätt.

Vård- och omsorgspersonalen kan dock ha svårt att förstå ansvarsfrågan och det händer att

sjuksköterskorna inte delegerar.

Patienter

Flertalet av de intervjuade patienterna uppgav att de diskuterat sina läkemedel med en

läkare och alla intervjuade hade haft en läkemedelsförändring under det senaste året.

Effekten av läkemedelsförändringarna hade dock inte följts upp enligt patienterna.

Patienterna uppgav bl.a. att det inte gått tillräckligt lång tid sedan läkemedelsförändringen

genomfördes eller förändringar har inte följts upp, men närstående arbetar i vården och

kan ge stöttning.

Ledning

Läkemedelsgenomgångar

MASuppgav att de strukturerade läkemedelsgenomgångarnainte alltid genomförs

eller erbjuds patienten, men att sjuksköterskorna säkert diskuterar läkemedel medläkare

och på så vis sker en genomgång. De större läkemedelsgenomgångarna som ska ske

återkommande har inte genomförts sedan innan pandemin och det finns inget strukturerat

arbetssätt för läkemedelsgenomgångar i kommunen. MAS uppgav vidare att det är oklart

om apotekare är med vid någon läkemedelsgenomgång och MAS deltar aldrig vid några

läkemedelsgenomgångar.

Delegeringar

MASuppgav att det finns en riktlinje och rutin för delegering. Det finns även en

checklista för delegeringsförfarandet. MAS kände dock inte igen det IVO återför om att

sjuksköterskorna inte har tid för t.ex. handledning och uppföljning eller att de inte kan

vara delaktiga i det praktiska. MAS uppgav att tid borde finns för detta utifrån sin egen

erfarenhet av att ha arbetat som distriktssköterska i kommunen. MAS uppgav vidare att

enhetschefer kan pressa sjuksköterskorna att de ska delegera.

Verksamhetschefen uppgav att de har en levande diskussion om arbetssätt kring

delegeringar och arbetssättet har också förändrats ett antal gånger, men det finns

fortsatta förbättringar att göra kring delegeringsförfarandet. De intervjuade uppgav även

att sjuksköterskorna har ett eget ansvar att initiera och driva processen om delegering.
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Verksamhetschefen uppgavatt nar det gäller handledning har sjuksköterskorna möjlighet

att kommapa APTeller verksamhetsméten och informera om generella uppgifter. Det

finns även möjlighet att planera in handledning från sjuksköterskan i det dagliga arbetet.

MASuppgav att de försöker att hålla dettill att sjuksköterskorna endast delegerar på

området de är ansvariga för, delegeringen gäller dock hela kommunen. Vård- och

omsorgspersonalen kan även få personliga delegeringar som är patientriktade.

Verksamhetschefen uppgav att innan vård- och omsorgspersonal delegeras så ska de göra

minst tre arbetspass.

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 annatatt 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 ledertill 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.

Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1997:14) om delegering av

arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård framgårbl.a. att den som delegerar

en uppgift ska klargöra för den mot tar emot den vilka teoretiska och praktiska kunskaper

som krävsför att fullgöra arbetsuppgiften på ett fullgott sätt. Om den som tar emot en

delegering inte anser sig hatillräckliga 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. Sammapatienter 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 förekommandefall, innehåller uppgifter
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om utredande åtgärder samt bakgrundentill dessa (punkten 2) och andra

sammanfattningar av genomförd vård (punkten 5).

Personal som arbetar med patienteri livet slutskede harinte 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 koppladetill vård i livets slutskede i Storfors

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 det förekommer att personal som arbetar

medpatienteri livets slutskede inte har tillgång till information om hur vården ska

genomföras.

IVO konstaterar att det förekommer att sjuksköterskor påbörjar läkemedelsbehandling vid

livets slutskede utan att först informera och på nytt ta kontakt med läkare för ett nytt

ställningstagande. IVO menar att utifrån kravet på god vård ska en sjuksköterska, även om

en planering för patienten avseende vård i livets slutskede finns beslutad av läkare,1

normalfallet ta ny kontakt med läkare innan åtgärder enligt planen vidtas. Detta kan

underlåtas endast i undantagsfall.

Det förekommeratt brytpunktsamtal inte dokumenteras på SÄBO.

För att uppnå en god och säker vård ska patienten och i förekommande fall närstående

vara informerade, delaktiga och ge samtycketill 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 densista 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

att bli densammaför patienten, nämligen att personalen saknar information om hur vården

i livets slutskede ska genomföras.

 

! Samtal som ska dokumenteras enligt 3 kap. 3 $ Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS

2011:7) om livsuppehållande behandling.
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IVO grundar sin bedömningpåföljande resultatredovisning:

Nyckeltal Storfors Värmland” Riket

Av journalgranskningen framgår

Andel avlidna patienter som inte har dokumenterat [0) 0 0

brytpunktssamtal 50% 68% 7570

 

Andel patienter som inte har en dokumenterad

läkarkontakt veckanföre tre palliativa läkemedel - 1590. 13%

omnämnsi journalen
 

Andel patienter som saknar ett dokumenterat

brytpunktssamtal, av de där minsttre palliativa - 58% 66%

lakemedel omnamnsi journalen

I sjuksk6terskeenkaten uppger sjuksköterskorna att de

 

Kontaktar inte läkare inför ställningstagande att påbörja _ 0 0

läkemedelsbehandling vid vård i livets slutskede 19% 1090

 

Andel sjuksköterskor som uppgeratt planering, så att

patienten inte behöver avlida ensam, endast sker sällan - 7% 8%

eller ibland
 

* = Resultat for kommuner inom sammaregion/lan.

- = Resultat kan ej redovisas da materialet ar forlitet.

Uppgifter somframkom vid inspektionen medföljande grupper:

Sjuksköterskor

De intervjuade sjuksköterskorna uppgav att de har ett arbetssätt för att skapa

förutsättningar för patient och/eller närstående att förstå att vården övergått till vård i

livets slutskede. Det finns dock inte alltid förutsättningar att arbeta enligt gällande lagrum,

föreskrifter och nationella riktlinjer om vård i livets slutskede. Sjuksköterskorna erbjuder

läkarsamtal då patienterna försämras och läkaren är den som informerar närstående om

den fortsatta planeringen. Sjuksköterskorna uppgav vidare att alla patienter/närstående

erbjuds brytpunktssamtal när beslut ska tas om vård i livets slutskede. I det fall dessa

samtal behöver genomföras annantid än dagtid är det sjuksköterskan som får genomföra

brytpunktssamtalet eftersom jourläkare inte besöker patienten. Det framgår av journalen

när patientens vård har övergått till vård i livets slutskede. Vidare uppgav de intervjuade

att de sällan förekommeratt läkare ordinerar läkemedel för vård i livets slutskede innan
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patientens vård övergått i detta skede. Sjuksköterskorna kan dock påbörja

läkemedelsbehandling utan att kontakt tas med läkare i det fall en ordination finns.

Ordinationerna ska följas upp av läkare var tredje månad och i de fall det finns äldre

ordinationer än tre månader kontaktar sjuksköterskorna läkare innan de påbörjar

läkemedelsbehandling. Sjuksköterskorna uppgav att de alltid sätter in vak så att ingen

patient ska behöva avlida ensam.

Ledning

Vid dialogmötet med ledningen uppgav de intervjuade att de känner igen det IVO återför

från intervju med sjuksköterskor om vård i livets slutskede. MAS uppgav även att det kan

vara så att brytpunktssamtal inte genomförs pga. att anhöriga tackar nej till detta när de

kontaktas av sjuksköterskan utifrån att de är trygga med den vård patienten får. I de fall

brytpunktsamtal genomförs är det inte alltid läkaren som genomför dessa utan det kan vara

sjuksköterska som genomför brytpunktsamtalet. MAS uppfattning är att det främst är

under jourtid som sjuksköterskan genomför brytpunktsamtalet. I det fall det kommer

följdfrågor från anhöriga kontaktas läkare.

MASuppgav även att brytpunktssamtalet ska dokumenteras under hälsoärende,

palliativ vård i den kommunala hälso- och sjukvårdsjournalen, men då dokumentationen är

ostrukturerad kan det även finnas dokumenterat under ett annat ord. Det kan också vara så

att det framgår i primärvårdsjournalen att brytpunktssamtal genomförts.

De intervjuade uppgav att nattsjuksköterskan från Filipstad prioriterar patienter

som vårdas palliativt. MAS uppgav dock att de haft problem med sjuksköterskan

nattetid när det handlat om att ge subkutana läkemedel, därför har man en ny rutin

på gång som nuär ute på remiss bland sjuksköterskorna i kommunen. Av

instruktionen framgår att vård- och omsorgspersonalen ska kontakta

kvällssjuksköterskan som i sin tur då kan delegera subkutana läkemedel till vård- och

omsorgspersonalen inför natten. Kvällssjuksköterskan har då även viss

kännedom om patienten.

MASuppgav vidare att tidigare kunde det finns ordinationer som var upp till

ett år gamla. Med så gamla ordinationer fanns patientsäkerhetsrisker. Är det så som

sjuksköterskorna uppgav att ordinationer aldrig är äldre än tre månader kan MASinte se

några patientsäkerhetsrisker.

Tillämpliga bestämmelser

Enligt 5 kap. 1 § HSL ska halso- och sjukvardsverksamhet bedrivas sa att kraven pa en

god vard uppfylls. Med god vard avses bland annatatt den ska vara av god kvalitet och

tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet. Av 2 $ sammakapitel

följer att där det bedrivs hälso- och sjukvårdsverksamhet ska det finnas bl.a. den personal

som behövsför att god vård ska kunna ges.
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Enligt 3 kap. 1 § PSL ska vardgivaren planera, leda och kontrollera verksamheten paett

sätt som ledertill att kravet på god vård i HSL upprätthålls.

Enligt 1 kap. 7 8 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.

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 lämnastill patienten, istället såvitt möjligt

lämnastill en närstående.

Av 2 kap. 3 $ Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (COSFS 2011:7) om

livsuppehållande behandling framgår att en patient med ett livshotandetillstånd 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 ställningstagandetill 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 patient ournalen bl.a.

dokumenterasitt ställningstagandetill livsuppehållande behandling, när och med vilka

yrkesutövare han eller hon har rådgjort, uppgifter om samråd med patienten 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 harfått individuellt anpassad information i enlighet med 3 kap.

PL. Denfasta 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.
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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 SÄBOhosalla Sveriges kommuner. Tillsynen innefattar en granskning av 53 000

kommunala hälso- och sjukvårdsjournaler, enkäter till sjuksköterskor och patienter samt

inspektioner på plats i kommuner. Inspektionerna omfattar intervjuer med patienter,

sjuksköterskor och personer i ledande befattning. Den omfattande granskningen av

journaler tillsammans med enkäterna och inspektionen möjliggör för IVO att dra generella

slutsatser om hur kommunernager förutsättningar för god vård. Syftet med den fördjupade

granskningenäratt bidratill att vårdgivarna fullgör sina skyldigheter enligt

patientsäkerhetslagen 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 till 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.

Underlag

e Sammanställning av intervju med sjuksköterskor

e Sammanställning av intervju med patienter

e Protokoll fort vid dialog med ledningen

e Detaljerat kommunkort

 

Beslut i detta ärende har fattats av enhetschefen Christina Carlsson. Inspektörerna Pernilla

Wiklund och Jenny Morsäter har deltagit i den slutliga handläggningen. Inspektören

Johanna Haglund har varit föredragande.

Enligt 10 kap. 13 § PSL får detta beslut inte överklagas.
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Kristina Karlsson 
Näringslivsutvecklare/Folkhälsosamordnare 
 
Friskvård för Storfors kommuns högstadieelever  
Diarienummer: KS/2023:112 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 
 

Beskrivning av ärendet 
2018-01-15 beslutade kommunstyrelsen, ”KS§25 Friskvård till högstadieelever” att 
subventionera gymkort vid Gymfabriken för elever som studerar vid Vargbroskolans 
högstadium. Projektet startades 2018-02-01. 
Intentionen med beslutet var att öka elevernas studieförmåga och välbefinnande genom att  
uppfylla behovet av mer fysisk ansträngning.  Under pandemin gick projektet på sparlåga  
då många undvek att träna på gym på grund av smittspridningen.  
Av protokollet framgår att en avstämning om hur många elever som nyttjar träningen ska 
göras varje termin.  
På grund av Coronapandemin har det inte varit möjligt att göra en rättvis utvärdering av 
projektets resultat under år 2020 och 2021, då Folkhälsomyndigheten i sina restriktioner 
avrådde från träning i gym. Även 2022 har varit präglat av coronapandemins efterdyningar 
varför det är svårt att göra en rättvis utvärdering. 
 
På Vargbroskolan högstadium och särskolan går sammanlagt 105 elever. Under 2022 var 
antalet inköpta terminskort 64 på våren och 63 på hösten. De flesta sjundeklassare har haft 
gymkort under året. Exakt hur mycket kortinnehavarna har tränat är svårt att bedöma eftersom 
många missar att registrera sina inpasseringar, men 24 ungdomar tränar regelbundet 3-5 
gånger i veckan medan övriga registrerar inpassering cirka fem gånger per månad. 
 
Eftersom Storfors kommun fortfarande ligger högt i Värmland när det gäller övervikt bland 
barn och unga, är detta ett oerhört viktigt komplement till det folkhälsoarbete som bedrivs i 
kommunen. Verksamhetens förslag är därför att förlänga projekt ”friskvård för 
högstadieelever” med sex månader. Detta för att hinna ta fram en ny modell som kan locka 
ännu fler unga till fysisk aktivitet inför nästa läsår. Det har kommit önskemål från 
ungdomarna själva om en lösning med större variation i möjligheterna till fysisk aktivitet. 
 
Inför läsåret 2023/2024 är förslaget att införa en friskvårdspeng för alla elever på 
Vargbroskolan. Utifrån de kostnader som detta projekt haft, cirka 80 000 kronor det senaste 
läsåret, kan en rimlig summa vara 500 kronor per elev och termin. Denna friskvårdspeng ger 
bredare möjligheter för ungdomarna att välja idrottsaktivitet, och kan troligen locka ännu fler 
att vara fysiskt aktiva. Summan ska kunna användas för att köpa medlemskap i föreningar 
inom Storfors kommun eller träningstid på anläggningar inom Storfors kommun. Bidraget 
betalas ut genom att föreningen eller anläggningen fakturerar Storfors kommun. 
 
Finansiering 
Belasta utvecklingsmiljonen med maximalt 100 000 kr under 2023 samt 120 000 kronor 
under 2024.  
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2023-02-20 
Diarienummer 
KS/2023:112 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens beslut: 

 Förlänga projekt friskvård för högstadieelever med sex månader (vårterminen 2023). 
 Införa friskvårdspeng för elever från och med höstterminen 2023 med 500 kronor per 

termin. 

Beslutet ska skickas till 
Kristina Karlsson, Folkhälsosamordnare 
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