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Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att bedöma hur det 

systematiska patientsäkerhetsarbetet har bedrivits i verksamhetens olika delar, och att 

informationsbehovet hos externa intressenter tillgodoses. SOSFS 2011:9 7 kap. 3 § 

  

Patientsäkerhetsberättelsen ska beskriva verksamhetens patientsäkerhetsarbete under föregående 

kalenderår, vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som 

uppnåtts. 
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Sammanfattning 

Vardaga bedriver vård och omsorg i särskilt boende samt daglig verksamhet. De personer som bor 

och vistas på verksamheterna har biståndsbeslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) och den 

övervägande delen av insatser är enligt SoL 

Där Vardaga har ansvar att bedriva hälso- och sjukvård ska årligen en patientsäkerhetsberättelse 

upprättas. 

 

Under 2017 har verksamheten arbetar för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra 

kvalitet på Breared. Regelbunden planering, kontroller, uppföljning och utvärdering är det viktiga 

delen i systematiska arbetet.  

Två egna kontroller, en kvalitetstillsyn från Vardag, även avtalsuppföljning från 

Varbergskommun, har ägt rum under 2017. Dessa kontroller och tillsyn har identifierat områdena 

som behöver förbättras och handlingsplan upprättades under 2017. En risk för vård skada har 

rapporterats enligt ledningssystem Qualimax och skickats vidare till kommunens MAS-en för 

ställningstagande. Händelse avser brister i magskötsel, där ordination har inte följts upp.   

Under 2017 har Breared blivit certifierat genom Demens akademis utbildning i Demens och 

personcentrerat omvårdnad efter att 90% av tillsvidare anställd personal har genomgått tredagars 

utbildning.  

Sjuksköterskorna tillsammans med omvårdnads personal arbetar med riksinventering och 

riskbedömning genom Senior alert. Bedömningar utifrån BPSD används vid behov, samt 

upprättning av bemötande plan utifrån bedömningen.  

Sjuksköterskor arbetar enligt gällande styrdokument i livets slutskede och registrerar inträffade 

dödsfall i Palliativa registret.  

Närstående informeras löpande i vad som händer i verksamheten genom närståendeträffar, 

månadsbrev och inbjudan till aktiviteter. De kontaktas även efter överenskommelsen med 

kontaktman.  

Synpunkter och klagomål har hanterats enligt gällande styrdokument. Under 2017 har även en 

separat brevlåda satts in för inkomna synpunkter och klagomål. Synpunkter och Klagomål från 

patienter och nästrående är viktigt led i det kontinuerliga förbättringsarbetet.  
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Övergripande mål och strategier 

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

Qualimax är företagets ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Företagets ledning 

fastställer kvalitets- miljö och arbetsmiljöpolicy, övergripande mål, beskriver roller och ansvar, 

säkrar resurser och kompetens samt följer upp och utvärderar målen. 

Företaget ger direktiv och säkerställer så att ledningssystemet för varje verksamhet är 

ändamålsenligt, med mål, organisation, rutiner, metoder och vård- och omsorgsprocesser som 

säkerställer kvaliteten. 

En trygg och säker hälso- och sjukvård erhålls genom ett systematiskt kvalitetsarbete i hälso- och 

sjukvården. Vardaga har satt upp mål och strategier som ett led i arbetet: 

 Arbeta med att alla har kunskap om rapporteringsskyldigheten kring händelser, vårdskada 

 Arbeta för att alla boende ska ha en korrekt omvårdnadsdokumentation 

 Säkerställ att alla boende har en risk- och preventionsbedömning när de flyttar in, över tid och 
minst var 6e månad. 

 Alla boende där man finner en risk ska ha en hälsoplan upprättad med mål och åtgärder och 

den ska kontinuerligt följas upp och revideras 

 Alla boende som samtycker, ska registreras i kvalitetsregister som Senior Alert och BPSD 

(vid demens) 

 Säkerställ att alla boende får en bra sista tid i livet och att alla som avlider på boendet, 
registreras i Palliativa registret.   

 Säkerställa och effektivisera samverkan i vårdprocessen för den boende genom tydlig 

mötesstruktur och bra teamarbete mellan alla yrkeskategorier. Vardagas teammöten. 

 Säkerställ att de boende som är i behov av inkontinensskydd har ett korrekt individuellt 

utprovat och ordinerat skydd av en sjuksköterska med förskrivning 

 Arbeta aktivt och konsekvent med personlig kompetensutveckling av alla medarbetare och 

frigöra den samlade kompetensen hos befintlig person 

 Arbeta för en säker läkemedels- och delegeringsprocess 

 Följa basal hygien i vård och omsorg 

Breared arbetar aktivt med att all omvårdnads personal ska ha kunskap om avvikelse hantering 
oavsett vilken form av avvikelse det handlar om.  

Dokumentation i Safe-Doc är en ständig pågående process, där både ordinarie och vikarie måste 
ha bra kunskap om. Risk och preventionsbedömningar görs när boende flyttar in, samt minst var 

6:e månad. Där risker finns ska en omvårdnads plan upprättas, följas upp och revideras vid 

förändringar.  

Vi följer Varbergskommun och Vardagas policy och registrerar i SeniorAlert, Palliativa registret 
och BPSD. 

Breared har schemalagda teammöte där omvårdnadspersonal, paramedicinare och sjuksköterskor 
deltar utifrån gällande riktlinjer.  
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PAS har förskrivningsrätt på inkontinenshjälpmedel. PAS tillsammans med kontinensombud ser 

över så att rätt kontinenshjälpmedel används. Detta diskuteras även på hälsomöte. 

Årligen gör vi en inventering av kompetensbehov. Under 2017 har repetitions av 

förflyttningsteknik erbjudits till ordinarie personal som har behövt detta. En gång per år i samband 

med delgeringsförnyelse uppdaterar personal sina kunskaper gällande läkemedel. All personal ska 
har gjort webbabserad hygienutbildning. Två gånger om året görs hygienmättning utifrån 

nationella riktlinjer. 90% av medarbetare har genomgått Demensakademins utbildning och 
verksamheten blev certifierat i oktober 2017.   
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Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet 

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

Ansvarsfördelning för att säkerställa patientsäkerhetsarbetet 

VD har ett övergripande ansvar för styrning av företaget samt att kommunicera kvalitetspolicy 

och mål. 

Affärsområdeschefen ansvarar för att följa upp varje regions kvalitetsarbete månadsvis.  

Regionchefen har ansvaret i regionen att kommunicera krav och rutiner samt att följa upp 

kvaliteten i varje enskild verksamhet och säkra verksamhetschefens kompetens.  

 
Verksamhetschefen (4 kap. 2§ hälso-och sjukvårdslagen (2017:30) samt hälso- och 
sjukvårdsförordningen (2017:80) ansvarar för att verksamheten tillgodoser hög patientsäkerhet, 

god kvalitet och effektivitet. Verksamhetschefen har det löpande ansvaret för att verksamheten 

uppfyller ställda krav utifrån god och säker vård. Verksamhetschefen ansvarar för att legitimerad 
personal har rätt kompetens. 

Legitimerad personal följer kontinuerligt upp sitt dagliga arbete. Legitimerad personal ansvarar 

för att utföra risk- och preventionsbedömningar för respektive patient. De ansvarar också för att 

insatser av hälso- och sjukvård utförs och måluppfyllelse fortlöpande utvärderas.  

Vårdgivaren (juridiskt bolag) är ansvarig för rapportering och utredning av vårdskada.  

 

På kvalitetsavdelningen har vårdgivaren utsedda personer som har uppdraget att upprätta och 

utvärderar riktlinjer för hälso- och sjukvården, inneha anmälningsansvar och ansvarar utifrån 

patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) 7 kap. 3§, patientsäkerhetslagen (2010:659) 3kap 3§, 

5§, 6§,7§,  i förekommande fall. Vårdgivaren har uppdaterat styrdokument utifrån nya 

författningar kring utredning och anmälan av vårdskada. HSLF-FS 2017:40 och 41 

 

 

Struktur för uppföljning/utvärdering  
SOSFS 2011:9 3 kap. 2 § 

Alla medarbetare har kunskap om hur Vardagas rutiner för rapportering av avvikelser är och har 

skyldighet att rapportera och direkt åtgärda en händelse. När en avvikelse bedöms allvarlig 

rapporteras detta till verksamhetschef som i sin tur tar ställning om information till överordnad 

chef och uppdragsgivaren. Vid risk för vårdskada utreder vårdgivare och lämnar vidare till 

anmälningsansvarig.  

 

Kvalitetsrådet är verksamhetschefens forum där man systematiskt arbetar med ett ständigt 

förbättringsarbete och identifierar och bearbetar kvalitetsbrister inom verksamheten. Som 

underlag används avvikelserapporter, klagomål, synpunkter och förbättringsförslag. 

Erfarenheterna av det inträffande återförs till medarbetare, patient, närstående eller andra 

intressenter. Kvalitetsrådet beslutar om kvalitetshöjande åtgärder. 

 

För att undvika vårdskador, arbetar verksamheten aktivt med riskanalyser och handlingsplaner. 

 

Varje månad följs kvalite och patientsäkerhet i varje led i företaget och underlag för detta är 

tillgängliga kvalitetsdata. 
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Verksamhetens arbete för struktur för uppföljning och utvärdering 

 

 

 

PAS arbetar preventivt genom bedömningar i Senior Alert för att minimera och uppmärksamma 

risk för undernäring, fall, trycksår och nedsatt munhälsa. Riskbedömningar görs på varje boende 

och följs upp kontinuerligt. All personal dokumenterar avvikelser, som ska följas upp av 

sjuksköterska, gruppchef, verksamhetschef och paramedicinare. På hälsomöte, teammöte, 

kvalitetsråd och arbetsplatsträff följs avvikelser upp. Verksamhetschef ansvarar för kvalitetsrådet 

och kallar till träffar 10 ggr per år. Avvikelser registreras i kvalitetsledningssystemet Q-maxit, där 

även bearbetning av händelser med förbättringsområden och handlingsplan upprättas.  

 

Hur patientsäkerhetsarbete har bedrivits samt vilka åtgärder som genomförts 

för ökad patientsäkerhet  

SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 1-2 

Vårdgivarens oberoende kvalitetsavdelning har under året reviderat och implementerat nya 

riktlinjer, rutiner, blanketter och checklistor angående patientsäkerhet. 

Dessutom har systematisk uppföljning av avvikelser genomförts och återkopplats till ansvariga för 

uppföljning av vidtagna åtgärder.  

Under året har patientsäkerhetsarbetet bedrivits genom ett aktivt arbete med att rapportera 

händelser och systematiskt följa upp dessa i ledningssystemet. 

Verksamheterna registrerar i kvalitetsregister där samtycke finns och i Palliativa registret. 

Samtliga verksamheter ska delta i PPM-studier. Riskbedömningar för trycksår, fall, nutrition, 

munhälsa och inkontinens görs i Senior Alert.  

 

 Verksamhet har under 2017 haft en hög omsättning av personalen, verksamhetschefs byte, 

svårigheter med rekrytering av sjuksköterskor, samt rekrytering av gruppchefer. Verksamheten 

har haft avvikelser och synpunkter som tyder på att verksamheten har behövt stärka 

patientsäkerhet genom att uppdatera lokala rutiner för legitimerad och delegerad personal och 

säkra informationsöverföring. Det höga omsättning av personalen har bidragit till snabba 

anställningar, där personal ibland har haft dåligt med erfarenhet av omvårdnadsarbetet. Ett arbete 

för att få undersköterskor med erfarenhet har pågått. Sommarsituationen har också varit 

påfrestande, där sommarvikarie har inte kommit och mycket ansvar har legat på ordinarie 

personal. Under hela året har sjuksköterskor haft en hög arbetsbelastning, då endast två av fyra 

PAS varit i tjänst. Metodutvecklare som även är sjuksköterska och gruppchef för sköterskor har 

varit tillförordnad verksamhetschef från februari till september. Först i slutet av september har 

bemannings sjuksköterska kommit som förstärkning. Två erfarna undersköterskor har lyfts ur 

verksamheten och varit direkt underställda sjuksköterskor för att hjälpa till med provtagning, 

såromläggning och enklare uppföljning och den första bedömningen vid behov. Dessa 

undersköterskor har haft workshops med genomgång av hjälpmedel, förflyttningstips, 

rättanvändning av inkontinenshjälpmedel, samt inventering av behov hos omvårdnadspersonal om 

vilka område är aktuella för genomgång. Dessa två undersköterskor har även gjort en inventering 

av Senior Alert som inte har följts upp enligt rutin. Samanställning av hur läge ser ut samt 

kontinuerliga teammöte månadsvis med alla berörda har återinförts under hösten. Samtliga 

dödsfall registreras i Palliativa registret, resultat har dock inte används i verksamheten på grund av 
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bristande sjuksköterskornas bemanning. När det gäller rehab personal så köper vi tjänst ifrån 

Varbergskommun. Rehabpersonal arbetar med individuell rehabilitering utifrån bedömningen och 

behovet. Från mars till december 2017 har vi även haft en aktivitetssamordnare, anställd genom 

stimulansmedel. Hon har arbetat med gemensamma aktiviteter och även individuella aktiviteter på 

en enkel nivå. Lättare sittgympa, ballonggympa, handträning och dylikt har genomförts i alla 

grupper.  

Verksamheten har hanterat inkomna avvikelser enligt rutin och rapporterat vidare till 

kvalitetsavdelningen/kommunens MAS enligt rutin där behovet har funnits. Utifrån inkomna 

avvikelser, synpunkter och klagomål har vi gått igenom rutiner och förändrat där brister har 

funnits. Fokusområden har varit informationsöverföring/dokumentation, kontaktmanskap, basala 

omvårdnad, bemötande och lokala rutiner. 

Uppföljning genom egenkontroll 

SOSFS 2011:9, 5 kap. 2§, 7 kap. 2 § p2 

Egenkontrollen ska göras med den frekvens och i den omfattning som krävs för att vårdgivaren 

ska kunna säkerställa verksamhetens kvalitet. 
 

 Egenkontroll har genomförts under juni och oktober, samt kvalitetstillsyn från 

kvalitetsavdelningen i juni. Resultat från samtliga visar på förbättringsområden där 

handlingsplaner har påbörjats. Avtalsuppföljning från Varbergskommun genomfördes i september 

och även där har förbättringsområden uppmärksammats och handlingsplan upprättats. Även nya 

signeringslistor har tillkommit för att kunna följa bland annat informationsöverföring har 

upprättats. Gruppchefer ansvarar för att följa upp om detta utförs. Hälsomöte planeras varje 

månad i samband med APT. Teammöte planeras månadsvis.  

Senior Alert och även inkomna synpunkter klagomål visade på viktnedgång, vilket har följts upp 

med Kommunens MAS och dietist. Inkomststats och riskbedömning ska göras i samband med 

inflyttning (inom tre dygn) för att kunna förebygga och uppmärksamma om risker redan finns och 

arbeta direkt med dessa.    

Genomgång av basal hygienrutin har tagits upp på arbetsplatsträff där vi i gruppen har diskuterat 

vad det innebär. Det har förekommit användning av akrylnaglar, nagellack, smycken, felaktig 

användning av handskar och förkläden och det har vi blivit bättre på.  

Vi har arbetat mycket att stabilisera personalgrupper och arbeta från grunden. Även återinförande 

av olika ombudskapsområden för att säkra upp även för nyanställda.  

 

 

Samverkan för att förebygga vårdskador 

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

 

Läkarsamverkan och samverkansöverenskommelse  

 

Vi följer läkarsamverkan som är överenskommet mellan Region Halland och Varbergskommun. 
Läkare kommer från närliggande vårdcentral och det finns en tydlig beskrivning hur samverkan 

ska fungera.  
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Samverkan med uppdargsgivare  

 

Verksamhetschef har under året haft samverkansträffar med uppdragsgivare och 

medicinskansvarig sjuksköterska, samt medicinsk ansvarig för rehabilitering. Återkoppling har 

lämnats efter rapporterade avvikelser och vid inkomna synpunkter och klagomål från patienter 

och närstående.   

 

Samverkan mellan yrkesgrupper runt patienten  

 

Legitimerade medarbetare tillsammans med omvårdnads personal har uppföljningar utifrån 

patientens pågående hälso- och sjukvårdsinsatser. Samverkande samtal mellan legitimerad 

personal och omvårdnads personal sker dagligen vid varje kontakt som beror på patientens status. 

Under hösten har vi försökt att återinföra regelbundna hälsomöte månadsvis och teammöte där 

fokus har varit Senior Alert. 

 

Riskanalys 

SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 § 

 

Riskanalys erbjuds vid inflytt, samt vid förändrat behov, dock minst var 6-e månad. Vid 

identifierade risker och bedömda åtgärder upprättas omvårdnads planer och dokumenteras i social 

och hälso- och sjukvårdsjournal. Uppföljningar av omvårdnadsplaner, genomförandeplaner, samt 

bedömda åtgärder görs regelbundet av respektive yrkeskategori. 

Utifrån stor omsättning av personalen under 2017 har ännu större krav sats på sjuksköterska och 

delegeringar, samt på ordinarie personal med pågående delegering.  

 

Informationssäkerhet 
HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1§ 

 

Vårdgivaren har en IT- policy och en informationssäkerhetspolicy som beskriver de regler och 
rutiner kring information som gäller för alla medarbetare i Ambea/Vardaga . Ambea/Vardaga är 

ett företag med erfarenhet av att hantera personuppgifter i olika typer av system. 
Personuppgiftsansvarig ansvarar för att Personuppgiftslagens (PuL) bestämmelser efterlevs. 

Samtycke inhämtas vid registerhållning och driftsleverantören, Enfo, säkerställer att 

informationen är säkrad och ej kan missbrukas. Allting är anpassat i enlighet med GDPR.  

Logganalyser genomförs av IT- avdelningen minst en gång per år utifrån syfte att gallra. Intern 

revision leds av dataskyddsombudet och vid misstanke om intrång genomförs 
logganalyser/spårning. Ambea/Vardaga arbetar aktivt för att minimera risk för 

informationssäkerheten.  

Vardaga har styrande dokument för informationshantering och journalföring i hälso- och 

sjukvården. Genom att följa styrdokument för egenkontroll och loggkontroll av hälso- och 
sjukvårdsdokumentation säkrar verksamheten informationen. Loggkontroll har varit bristfälligt 

pga chefsbyte. Under höst har vi försökt att strukturera dokumentation så att omvårdnadsplaner 

finns och är aktuella. Sjukskötesbemanning har varit minimal under hela året vilket har påverkat 
dokumentation där förbättringsområden finns. 



 

10 
 

 

 
 

Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet  

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

 

Rapportering av händelser/ Avvikelser 

Vårdgivaren har i sitt ledningssystem processer och riktlinjer för rapporteringsskyldighet.  

 

Alla medarbetare ska ha kunskap om Vardagas rutiner för rapportering av avvikelser och har 

skyldighet att rapportera i Q-maxit, samt omgående åtgärda en händelse. Alla avvikelse går till 

verksamhetschef och HSL-personal för bedömning och analys. När en avvikelse bedöms som en 

allvarlig hälso- och sjukvårdsavvikelse rapporteras detta till respektive MAS/kvalitets utvecklare. 

Risker och tillbud dokumenteras, sammanställs och utreds av verksamhetschefen, vilken ansvarar 

för analys och vidtagna åtgärder och återkoppling. Analys sker utifrån dokumentation, samtal med 

berörda, granskning där händelse skedde utifrån händelseförloppet. Verksamhetschefen är 

ansvarig för att vidta nödvändiga åtgärder för att minimera risk för vård skada.  

  

  

 

Hantering av klagomål och synpunkter  

 

Klagomål och synpunkter 

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

Vårdgivaren har i sitt ledningssystem processer och riktlinjer för synpunkter och klagomål.  

 

Klagomål och synpunkter är en viktig led i det kontinuerliga förbättringsarbetet. Alla medarbetare 

ska ha kunskap om Vardagas rutiner för hantering av synpunkter och klagomål. Återkoppling om 

åtgärd ska alltid ske snarast, utan fördröjning till berörd part. Verksamhetschef och legitimerad 

medarbetare informeras snarast. Om klagomålet bedöms som allvarligt rapporteras detta direkt till 

överordnad chef, MAS/kvalitets utvecklare och uppdragsgivare. Inkomna klagomål registreras i 

Q-maxit, analyseras och åtgärdas snarast med återkoppling till berörda. All dokumentation sker i 

kvalitetsledningssystem.  

 

Sammanställning och analys 

SOSFS 2011:9, 5 kap. 6§ 

 

Statistisk för inträffade avvikelse hämtas från Q-maxit. Majoritet av inträffade avvikelser berör 
fall och läkemedels hantering. Vid analys av fall så är det upprepade fall hos samma person vid 

flertal gånger. Fallriskbedömning görs redan vid inflyt, samt diverse åtgärder sätts direkt in.  
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När det gäller läkemedelsavvikelser det flesta gäller missad dos eller missad signering. 

Läkemedelsavvikelser diskuteras omgående i personal gruppen, eller med berörd personal. Även 

delegering diskuteras med PAS och gruppchef.  

En utredning av vård skada i oktober har lämnats till Kommunens Medicinskansvarig 

sjuksköterska för vidare ställningstagande. Samma händelse har parallellt utreds som 

missförhållande och detta utreds vidare av IVO. Båda är utreda enligt vårt 
kvalitetsledningssystem. 

Inkomna synpunkter och klagomål har mestadels berört boendes omsorg och dagliga rutiner, samt 
bemötande. Dessa har granskats, återkopplats och följts upp. 
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Samverkan med patienter och närstående 

SFS 2010:659 3 kap. 4 § 

 

Samverkan med patient och närstående 

 

Vardaga har en kundombudsman. Kundombudsmannen tar emot synpunkter och klagomål från 

patienter och närstående och är oberoende. 
 

Verksamheten bjuder in på regelbundna närstående möte, varje månad där verksamhetschef, 

gruppchef och aktivitetssamordnare har deltagit. Mötena är upplagda så att två avdelningar bjuds 

in åt gången. Sedan september skickas informationsbrev om det som är aktuellt för verksamheten 

till samtliga närstående och boende. Närstående har även bjudits in till Vardagas Demensakademis 

föreläsning om demens. Närstående bjuds in till aktiviteter, utflykter och festligheter.  

 

 

 

Resultat  

SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3 

 

Antal avvikelser gällande hälso- och sjukvård tagna från Q-maxit.  

 

 

 
 

Resultat 2017 
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Område:  Mål:  

Ge en säker och 

högkvalitativ hälso- 

och sjukvård som 

uppfyller de krav och 

mål enligt HSL 

Strukturmått:  

Dessa förutsättningar 

behövs för att vi ska nå 

vår målsättning  

Processmått: 

Processer och aktiviteter 

vi utfört för att nå vår 

målsättning  

Resultatmått: 

Andel (%) av 

rappoerterade 

avvikelser som 

medfört vårdskada 

som tex fraktur, 

smitta, sår. 

Måluppfyllelse: 

Resultat kopplat 

till målet 

Fall Att a l la patienter ska 

ha  en dokumenterad 

fa l lriskbedömning. På 

nyinflyttade boende 

ska  bedömningen vara 

gjord inom tre dygn.  

 

Rutiner och riktlinjer för 

fa l lprevention 

Avvikelsehantering 

Kompetens hos hälso- 

och s jukvårdspersonal  

Ett konstruktivt 

kva l itetsarbete för att 

förebygga fall och 

fa l lskador 

Regelbunden genomgång 

av fa l lskadeförebyggande 

åtgärd vid teammöte. 

Vårdplaner upprättas och 

uppdateras minst var 6:te 

månad, samt v.b. 

Registrering i senior alert 

av a l la patienter som har 

gett s i tt samtycke till 

detta . 

Rapporterade fall 

195, där utav 4 

fraktur, 43 har 

åtdragit någon form 

av sår eller 

mjukdelsskada.  

Bris tfällande 

riskbedömningar i  

samband med 

inflytt. 

Förbättringar i 

teammöte s truktur 

har skapats under 

året.   

 

 

Basal 

hygien i vård och 

omsorg 
 

Att föl ja basal hygien i  

vård och omsorg enligt 

författningen, gällande 
meddelandeblad och 

s tyrdokument 

Rutiner och riktlinjer för 

basal hygien i  vård och 

omsorg 

 Kompetens hos a ll 

personal 

 Handledning/utbild

ning  

 Sjä lvskattning av 

föl jsamheten  

Årl ig 

basalhygienmättning är 

genomförd vår och höst, 
ingen återkoppling har 

inkommit från 

kommunens MAS. 

Webb baserad 

hygienutbildning vid varje 

nyanställning.  

Kontinuerlig information 
ti l l personal om basal 

hygien, samt skärpt 

hygien vid behov.  

 

Inga  allvarliga 

avvikelser är 

inrapporterade 
relaterade till brister 

i  hygien under 2017.  

En del  brister 

förekommer vid 

s tickkontroller, så 
som användning av 

smycke, långa 

naglar, ej 

användning av 

förkläder.  

 

Rapporterings-

skyldighet 

Att a l la medarbetare 

känner till och kan 

rapportera händelser 

enl igt rutiner och 

riktl injer 

Rutiner och riktlinjer för 

hantering av händelser.  

 

 

Vid varje nyanställning 

information om 

rapporterings skyldighet.  

Förbättring i 

registrering har 

uppmärksammats 

under 2017 

Gc ti l lsammans 

med medarbetare 

föl ja upp att a lla 

kan gå  in och 

registrera 

avvikelser i  Q-

maxit 
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Läkemedels- 

hantering och 

delegerings-

processen 

 

Att a l la medarbetare: 

 kan överlämna 

läkemedel på ett 

säkert sätt 

 En säker 

läkemedelshanter

ing 

Korrekt 

delegeringsförfarande av 

leg personal 

 

Ett konstruktivt 

kva l itetsarbete kring 

läkemedelshanteringen 

Genomgång av 

delgeringpärm inför 

delegering. Under hösten 

även påbörjat webb 

utbi ldning Jobba säkert 

med läkemedel. Efter 

genomgången utbildning 

med diplom, kontakt med 

s juksköterska för vidare 

s tä llningstagande. 

  Årl ig uppföljning av 

delegeringar enligt rutin 

ska  ske. 

66 läkemedels 

avvikelser är 

registrerade under 

2017. 

En av dessa är under 

utredning som en 3 

och risk för vård 

skada.  

Under året bristfällig 

registrering av 

avvikelser.  

Bris tfällig hantering 

av missade doser 

el ler s igneringar, 

förbättring i  

registrering av 

avvikelser. Rutiner 

genomgångna på 

APT och 

kva l itetsrådet.    

 

      

Trycksår Inga  nya trycksår 

uppkomna i  

verksamheten 

 Rutiner och 

riktl injer för risk- 

och 

preventionsbedömn

ing 

 Utbi ldning i sårvård  

 Samverkan vid 

teammöte 

Riskbedömning görs 

enl igt Norton. Där ri sker 

finns upprättas vårdplan. 

Förbättrande kunskap 

hos  personalen hur man 

förebygger trycksår och 

inspekterar hudkostym. 

Registrering i Senior Alert 

av patienter som har givit 

s i tt samtycke. 

 

Under 2017 har det 

registrerats 6 

trycksår i  

verksamheten. 

Stor omsättning på 

personalen och 

bris tande kunskap i  

hur man 

förebygger 
trycksår, vi lket vi  

har arbetat med 

under året att 

förbättra. 

 

Dokumentation  En ti l lräcklig, väsentlig 

och korrekt 

dokumentation 

 
 

Rutiner och riktlinjer för 

hur man dokumenterar 

Handledning/utbildning 

 

Egenkontroll två  ggr/år 
 

Loggkontroller 

Dokumentationsstödjare 

s lutat under året.  

Rutin för dokumentation 

finns. 
Rutin för loggkontroll 

finns, ska göras av 

verksamhetschefen.  

Egenkontroll utförs 2 

ggr/år, förs  vidare till 
förbättringsloggen.  

Bris tande 

genomförande 

planer utifrån 

kommunens 
granskning. 

Åtgärdade i 

november. 

Bris tande HSL 

dokumentation. 

Arbeta  med 

dokumentations 

ombud och mer 

fokus på 
dokumentation. 

Rekrytering av ssk, 

för att kunna 

arbeta med PAS 

skapet och adekvat 

dokumentation.  
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Vård i livets slut 

 

 

 

 

 En ökad 

kompetens 

gä l lande vård i 

l ivets slut för att 

säkra den 

boendes sista tid.  

 Dokumentera i  en 

omvårdnadsplan/

NVP/LCP 

Rutiner och riktlinjer för 

vård i  l ivets s lut 

 

Utbi ldning för leg. 

Personal och palliativa 
ombud 

 

Använd palliativa 

registret 

Ssk följer de riktlinjer som 

finns angående vård i 

l ivets slut. Samverkan 

görs  med den ansvarige 

läkaren angående 
brytpunksamtal, samt 

ordination av läkemedel 

för vård i  l ivets slut. 

Registrering i Pa lliativa 

registret sker. 
Efterlevnads samtal 

erbjuds till anhöriga.  

Under 2017 har vi  

haft 43 dödsfall, 

samtliga ska vara 

registrerade i 

Pa l liativa registret.  
Rutiner för vård i  

l ivets slut har följts. 

Förbättrade 

kunskaper hos 

personalen i vård i  

l ivets slut 

efterfrågas.  

 

MNA (kost/ 

nutrition/vikt) 

Al la patienter ska ha 

en dokumenterad 

MNA bedömning  

Nyinflyttade patienter 

ska ll bedömas inom 

tre dygn 

Rutiner och riktlinjer för 

ri sk- och 

preventionsbedömning  

 

Kompetens hos hälso- 

och s jukvårds- och övrig 

personal. 

Handledning/utbildning i 

kl inisk nutrition 

 

Vid inflytt ska tre dagars 

kostregistrering följas, 

därefter ska upprättas en 

nutri tionsplan till alla 

patienter. BMI och MNA 

ska  riskbedömas direkt 

vid inflyttning.  

Viktkontroll 4 ggr om året 

el ler efter ordination 
uti från risk bedömning.  

Registrering i Senior Alert 

av patienter som har givit 

s i tt samtycke. 

Nattfaste mättning varje 
månad. 

Vikt nedgång har 

rapporteras och 

uppmärksammats, 

uppföljning med 

kommunens dietist 

och MAS. Arbeta  

med att bryta  

nattfasta med sen 

mål , samt att ge 
morgon medicin 

tidigt. Arbetat med 

att servera 

mel lanmål fm och 

em. 

Föl ja vikter och 

uppmärksamma 

avvikelser med 

återkoppling till 

s sk.   

 
 

Munhälsa Al la boende ska 

erbjudas en god 

munvård 

Föl ja rutiner och riktlinjer 

för ri sk- och 

preventionsbedömning 

 

Dokumentera i  Senior 

Alert ROAG 

 

Handledning och 

utbi ldning i  munvård 

Al la patienter erbjuds 

munvård i hemmet av 

Ora lCare. Munhälsa 

ri skbedöms med ROAG 

och hälsoplan upprättas 

där ri sker finns.  

Registrering i Senior Alert 

av patienter där samtycke 

finns. 

Årl ig utbildning i  munvård 

av omvårdnadspersonal 

sker.  

Patienter som 

behöver s töd och 

assistans vid daglig 

munvård erhåller 

detta . 

Inga  avvikelser är 

inrapporterade 

gä l lande munhälsa.  

Munhälsovård 

fungerar bra.  

 
 

Inkontinens Al la boende som är i  

behov av 

inkontinensskydd har 
ett korrekt utprovat 

och ordinerat skydd av 

s juksköterska med 

förskrivningsrätt 

Föl ja s tyrdokument och 

riktl inje 

Al la patienter som är i  

behov av av kontinens 

hjä lpmedel ska provas 
individuellt och 

utvärderas kontinuerlig.  

Al la patienter ska ha en 

vårdplan för elimination 

där detta ska vara 

dokumenterad.  

Kontinens ombud ska 

finnas på varje avdelning.  

Inga  avvikelser har 

rapporteras gällande 

kontinensvård och 
hjä lp medel. 

Bättre kunskap hos 

personalen 

gä l lande kontinens 
och användning av 

hjä lpmedel.  
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Patientsäkerhetsplan 2018 för verksamheten  
 
_____________________________________________ 

 
Företagets systematiska kvalitetsarbete består under året av flera aktiviteter där varje 
verksamhet som bedriver hälso- och sjukvård följer dem. 

 

Vardagas verksamheter ska under 2018 aktivt arbeta med patientsäkerhet, med utgångspunkt i: 

 

Vårgivarens områden för ökad patientsäkerhet Verksamhetens mål för 2018 och metod för att uppnå 

målen 

Risk och preventionsbedömningar – alla boende ska 

ha en risk och preventionsbedömning gjord i 

samband med inflytt och över tid (minst var 6e 

månad) 

Riskbedömningar görs i samband med inflyttning. Där 

risker finns upprättas en omvårdnads plan. Dessa 

uppdateras var 6:e månad, samt vid behov. 

Bedömningsinstrument som används är Modifierat 

Nortonskala, BMI+MNA, Downton Fallindex och ROAG.  

 

Samtycke till att 

registreras i 

kvalitetsregister 

Al la boende som 

samtycker, ska 

registreras i  

kva l itetsregister 

Föl ja s tyrdokument och 

riktl inje 

Al la patienter tillfrågas i 

samband med inflyttning 

om godkännande av 

registrering i  

kva l itetsregistret, samt 
skriver på samtycke.   

Patienter som har 

givi t s itt samtycke, 

registreras i  

kva l itetsregistret.  

0 

 
 

Samarbete och 

intern 

kommunikation 

Ett ökat samarbete och 

en säkerställd intern 

informationsöverföring 

Rutiner och riktlinjer för 

arbetssätt och 

informationsöverföring 

 
Teammöten för att skapa 

forum för information 

delning och samarbete 

 

Teammöte hålls varje 

månad med ssk, 

rehabpersonal och 

omvårdnads personal.   
Hä lsomöte hålls varje 

månad med ssk och 

omvårdnads personal.  

Hälsorapport i  Safedoc 

används för information 
ssk och omvårdnads 

personal emellan.  

Dokumentations ska läsas 

vid början av varje 

arbetspass.  

Under 2017 har vi  

försökt att åretskapa 

s truktur och planera 

möte så att dessa 
sker regelbundet. 

Årl ig planering av 

samtliga möte. 
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Patient som har givit sitt samtycke registreras i Senior 

Alert, med regelbundna uppföljningar var 6:e månad. 

Konstruktivt kvalitetsarbete utifrån riskbedömning 

per boende 

Följa rutin från inflyttning och framåt. Fortlöpande 

dokumentation ska vara aktuell samt uppdateras 

regelbundet enligt rutin. Ordination från sjuksköterska 

och paramedicinare ska framgå tydligt i dokumentation. 

Uppföljning av ordinationer görs vid teammöte, samt 

hälsomöte. Kvalitetsrådet hålls 10 ggr/år. 

Fallförebyggande arbete Tidig riskbedömning när det gäller fall är viktigt utifrån 

förebyggande arbetet. Minimera risker där det är möjligt 

och belysa fallrisk på teammöte i tidig skedde. 

Information vid inflytt när det gäller möblemang på 

rummet är vilket är också ett steg i fallförebyggande 

arbetet. 

Basala hygienrutiner – All personal ska följa basal 

hygien i vård och omsorg 

Information om basal hygienrutin vid anställning och 

årligen på APT. Egenkontroll två ggr/år. Webbbaserad 

utbildning i basal hygien ska göras av samtliga 

medarbetare. 

Dokumentation – Alla boende ska ha en korrekt 

omvårdnadsdokumentation (utifrån ICF där det finns 

i systemet) 

Rutiner och signeringslista för dokumentation och 

informationsöverföring ska följas. Aktuell status 

uppdateras var 6:e månad. Inaktuell dokumentation 

avslutas. 

Läkemedel- och delegeringsprocessen – Det ska vara 

en säker läkemedels- och delegeringsprocess  

Webbaserad utbildning ” Jobba säkert med läkemedel” 

ska göras av all personal inför förnyelse av delegering, 

samt vi ny delegering. Avvikelse r gås igenom i personal 

gruppen eller enskild med GC samt PAS. Avvikelser som 

rör brister i verksamheten gås igenom på kvalitetsrådet.  

Minska läkemedelsavvikelser Arbeta för att delegerad personal ska arbeta säkert, 

planera sitt arbete och följa gällande ordinationer. 

Använda checklista för läkemedel på varje avdelning. 

Genomgång av läkemedelsavvikelser görs av PAS och GC 

i samband med inrapportering, samt vid APT och 

kvalitetsrådet.,   

Rapportering av händelser – Vårdskada Alla vård skador ska dokumenteras, följas upp och 

utredas enligt gällande riktlinjer. 

Vård i livets slut – Alla som avlider i våra 

verksamheter ska ha den optimala sista tiden. Arbeta 

för att ha palliativa ombud i verksamheten. 

Alla patienter som vårdas i livets slut ska få ett värdigt 

bemötande. Livets sista tid ska vara fri från smärta, oro 

och lidande i den mån det är möjligt. Dödsfall registreras 

i Palliativa registret, resultat används i förbättrings syfte. 

Anhöriga erbjuds efterlevnadssamtal 1-2 månader efter 

dödsfallet. Införa Palliativa ombud på varje avdelning.  
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