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Patientsäkerhetsberättelse 2019  

Sammanfattning 

Året 2019 har varit färgat av organisatoriska svårigheter då flera tjänster i ledning 

inte varit tillsatta med ordinarie befattningshavare alternativt att chef fått täcka 

ett större område. Detta kombinerat med högre krav vid hälso- och 

sjukvårdsdokumentation och en svårighet att bemanna tjänster i verksamheten. 

En genomlysning av det befintliga ledningssystemen påvisade brister i struktur 

och begriplighet. För hälso- och sjukvårdens verksamhet resulterade det i 

osäkerhet i det dagliga arbetet. Det som även kommit i skymundan är uppföljning 

av förebyggande arbete (trycksår, fall nutrition, undernäring) och indikatorerna 

för god palliativ vård.  

 

Det finns inga avvikelser bevisligen relaterade direkt till denna situation. Det har 

funnits en viss osäkerhet i hantering av avvikelser. Undertecknad har dock en 

uppfattning att verksamheten tagit kontakt vid allvarligare avvikelser. 

Bemanningsläget ser inför år 2020 ljusare ut. Kraven vid dokumentation 

hanteras med en större säkerhet.  

 

Inför nästkommande år fokuseras på  

 ett funktionellt ledningssystem vilket innebär att särskilja på 

övergripande riktlinjer till socialnämnden och rutiner och anvisningar 

som ska vara som ett stöd i verksamheten. 

 att tydliggöra ansvarsområden och informationsöverlämning mellan 

hälso- och sjukvård och omvårdnadspersonal 

 egenkontroll som ger en övergripande bild över riskområden 

 att tillsammans med övriga kontoret göra en nystart beträffande 

avvikelsehantering. 

 

Rekommenderat är att sträva efter mätbara mål. Därför preciseras nu följande 

mål: 

 En god palliativvård  

o öka andel där verifierad skattningsskala används vid palliativ vård. 

Nuläge: 20% 

o öka andel utförd munvård vid palliativ vård. Nuläge: Ca 25% 
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 Förebyggande arbete 

o öka andel utförda åtgärder efter riskbedömning som påvisat risk 

för undernäring, fall och trycksår. Nuläge: Ca 60% erhållit 

åtgärder 

 

 

 

Inledning 

Enligt patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) ska vårdgivaren skriva en 

patientsäkerhetsberättelse årligen senast 1 mars. Syftet med 

patientsäkerhetsberättelsen är att öppet och tydligt för alla redovisa strategier, 

mål och resultat av arbetet med att förbättra patientsäkerheten.  

 

Året 2019 har varit färgat av organisatoriska svårigheter då flera tjänster i ledning 

inte varit tillsatta med ordinarie befattningshavare alternativs att chef fått täcka 

ett större område. Detta kombinerat med högre krav vid hälso- och 

sjukvårdsdokumentation och en svårighet att bemanna tjänster i verksamheten. 

En genomlysning av det befintliga ledningssystemen påvisade brister i struktur 

och begriplighet. För hälso- och sjukvårdens verksamhet resulterade det i 

osäkerhet i det dagliga arbetet. Det som även kommit i skymundan är uppföljning 

av förebyggande arbete (trycksår, fall nutrition, undernäring) och indikatorerna 

för god palliativ vård. 

  

Övergripande mål och strategier 

Enligt föregående patientsäkerhetsberättelse antogs dessa mål för verksamhetsår 

2019.  

 

God vård inom hälso- och sjukvården i Strängnäs kommun. 

 Kunskapsbaserad och ändamålsenlig  

 Säker  

 Individanpassad  

 Jämlik  

 Tillgänglig 

 

Rekommenderat är att sträva efter mätbara mål. Det som beskriv i denna 

patientsäkerhetsberättelse är inte utifrån mätbara mål utan mer en beskrivning. 

 

Organisation och ansvar 

Kommunfullmäktige beslutar om vilken nämnd i kommunen som ansvarar för 

ledningen av hälso- och sjukvården. I Strängnäs kommun är det Socialnämnden 

som har ansvaret för den hälso- och sjukvården och är där med vårdgivare.  

Vårdgivaren har det övergripande ansvaret för att den hälso- och sjukvård som 

bedrivs uppfyller kraven på god vård. Vårdgivaren utser verksamhetschef enligt 

hälso- och sjukvårdslagen. Verksamhetschef för hälso- och sjukvård har under 

2019 varit den samma som innehar tjänsten som verksamhetschef för ”Vård och 
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gemensamma insatser” vid Socialkontoret. Denne har det samlade ansvaret för 

en hälso- och sjukvårdsverksamhet. Undantaget är ledningsansvaret för uppgifter 

som medicinsk ansvarig sjuksköterska, MAS, ansvarar för enligt Hälso- och 

sjukvårdslagen och Patientsäkerhetsförordningen. Det samlade ansvaret kräver 

ett nära samarbete med övriga verksamhetsområden där vårdgivaren har ett 

hälso- och sjukvårdsansvar.  

 

Ansvarsområdet inkluderar personer som är 18 år eller mer och som får insatser 

inom: 

 Särskilda boenden för äldre 

 Hemsjukvård, i ordinärt boende på primärvårdsnivå. 

 Korttidsvistelse enligt SoL  

 Dagverksamhet för äldre 

 Bostäder med särskild service för personer med psykiska 

funktionsnedsättningar enligt SoL 

 Bostäder med särskild service enligt LSS 

 Daglig verksamhet och sysselsättning enligt SoL/LSS 

 

Samverkan för att förebygga vårdskador 

Intern samverkan internt mellan legitimerad personal och omvårdnadspersonal 

inom de olika verksamhetsområdena pågår ständigt för att ordinerade insatser 

ska kunna utföras. Motsvarande sker då utförare består av privata utförare. 

Under året har en struktur för intern teamsamverkan arbetats fram. I den 

mötesformen kommer processer som behöver förbättra patientsäkerheten fångas 

upp, åtgärdas och följas upp. 

 

Beträffande extern samverkan har samverkan skett med privata 

hemtjänstutförare för att säkra processen att avvikelser som skrivs når hälso- och 

sjukvården för att där efter utredas.  

 

Den största extern samverkansparter är dock Regionen. Det finns en upparbetad 

samverkansstuktur, den så kallade närvårdsstrukturen som hör samman med den 

politiska nämnden ”Gemensam nämnden för samverkan kring socialtjänst och 

vård”. En av de viktigaste överenskommelserna som är framtagen i den 

strukturen är ”Trygg utskrivning och effektiv samverkan” som helt är fokuserad 

på patientsäkerhet och samverkan. Ut- och inskrivningsprocessen från/till 

sjukhus följs upp fortlöpande inom ramen för närvårdsstrukturen. Ett stort 

arbete för att säkra läkemedelshanteringen vid in/utskrivning påbörjades 2019. 

Vissa delmål är uppnådda i den processen men den färdiga överenskommelsen 

för läkemedelshantering planeras antagen först under våren 2020. 

 

Patienters och närståendes delaktighet 

Vid inskrivning och vid fortlöpande individuell vårdplanering inbjuds patient och 

i många fall även närstående för att planera omvårdnaden. För att förebygga 

vårdskador informeras om kvalitetssäkringsarbetet i kvalitetsregister Senior alert 
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och hur personalen tillsammans kan förebygga fall, undernäring, trycksår samt 

vårdrelaterade infektioner. 

 

Samverkan sker även internt med resursteamet som består av 

demenssjuksköterska för att skapa dialog och hitta lösningar för bemötande och 

aktiviteter av personer med demens och psykisk ohälsa. 

 

Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet  

Den som upptäcker en avvikelse ansvarar för att rapportera det i 

verksamhetssystemet. Legitimerad personal utreder i samarbete med 

verksamhetens chef. Syftet är att belysa det som kan bli bättre och därefter sätta 

in åtgärder för att minimera att det händer igen. Återkoppling sker till 

verksamheten. Precis som föregående är att man glömt att utföra ordination är 

den vanligaste typen av avvikelse eller att man glömt att signera/dokumentera 

utförd ordination. Avvikelserna sammanställs och analyseras på enhetsnivå av 

respektive chef, inte på övergripande nivå. 

 

Det har funnits en viss osäkerhet i hantering av avvikelser. Undertecknad har 

dock en uppfattning att verksamheten tagit kontakt vid allvarligare avvikelser. 

Det finns metod att rapportera allvarliga avvikelser för en fördjupad utredning till 

medicinskt ansvarig sjuksköterska. Fyra sådan utredningar har gjorts under året 

varav tre har anmälts till Inspektion för vård och omsorg (IVO). Dessa är 

avslutade hos IVO. I verksamheten kvarstår arbeta att göra som ett resultat av det 

som framkom i utredningarna. Det gäller framförallt att tydliggöra 

ansvarsområden och informationsöverlämning. Lika så pågår arbete att revidera 

och justera rutiner som en följd av de fyra utredningarna. 

 

Totalt har 3000 avvikelser inrapporterats inom hälso- och sjukvård vilket är 

jämförbart med föregående år. Av dessa är 1430 st. fall, 818 st. fel i 

läkemedelshanteringen och 168 st. fel i dokumentation. Övriga gäller t.ex. 

informationsöverföring, smitta eller har inte kategoriserats. Socialkontoret 

kommer övergripande oavsett verksamhet under året arbeta med 

avvikelsehantering och system för bättringsarbete. 

 

Klagomål och synpunkter 

Patienter och anhöriga har vänt sig direkt till verksamheten med sitt klagomål. 

Det har inte funnits en justerad systematisk övergripande rutin för att hantera 

klagomål. Den är nu reviderad och implementering är påbörjad. Inget klagomål 

har inkommit via Patientnämnd eller Inspektion för vård och omsorg.  

 

Egenkontroll 

Egenkontroll för att följa upp att antalet enheter (tabletter, plåster, flytande) 

narkotika har påvisat att det saknats enheter. Svinnet har anmälts som stöld till 

polisen. Tillfälliga insatser som att vara två vid läkemedelshantering har 

genomförts. Antalet tabletter i läkemedelskåpen har setts över för minska antalet. 
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Antalet personer som hanterar läkemedel har minskat. Dessa åtgärder är 

påfrestande för verksamheten och inte hanterbart under längre perioder. 

Nyckelskåp där man bara kan ta ut ”taggar”/nycklar” som man har behörig till är 

nu införskaffade till alla äldreboendena. En ännu säkra hantering av läkemedel är 

investering av digitala läkemedelsskåp. Det skulle då bli fullt möjligt att veta vem 

som öppnat skåpet under en speciell tidsperiod. Detta är uppmärksammat till 

ledningen inför budgetplaneringen. 

 

Övriga egenkontroller som gjorts är 

 hygiengranskningar inom två verksamheter 

 läkemedelsgranskningar i alla verksamheter som ansvarar för hantering 

 nattfastemätning. 

 

Informationssäkerhet 

Verksamhetschef har det övergripande ansvaret för hantering av individuell 

information inom sitt verksamhetsområde. För att säkerställa att personuppgifter 

i socialkontorets verksamhetssystem Treserva, nationell patientöversikt (NPÖ) 

samt Prator behandlas enligt gällande lagstiftning och god sed skall regelbundna 

kontroller av händelseloggar utföras enligt stickprovsmodell. Händelselogg är en 

kontinuerlig förteckning, registrering över alla händelser i verksamhetssystemet. 

Utvärdering har inte visat på olämpligt användande. 

 

Mål och strategier för kommande år 

Bemanningsläget ser nu ljusare ut. Kraven vid dokumentation hanteras med en 

större säkerhet.  

 

 Inför nästkommande år fokuseras på  

 ett funktionellt ledningssystem vilket innebär att särskilja på 

övergripande riktlinjer till socialnämnden och rutiner och anvisningar 

som ska vara som ett stöd i verksamheten 

 att tydliggöra ansvarsområden och informationsöverlämning mellan 

hälso- och sjukvård och omvårdnadspersonal 

 egenkontroll som ger en övergripande bild över riskområden 

 att tillsammans med övriga på kontoret göra en nystart beträffande 

avvikelsehantering. 

 

Rekommenderat är att sträva efter mätbara mål. Därför preciseras nu följande 

mål: 

 En god palliativvård  

o öka andel där verifierad skattningsskala används vid palliativ vård. 

Nuläge: 20% 

o öka andel utförd munvård vid palliativ vård. Nuläge: Ca 25% 
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 Förebyggande arbete 

o öka andel utförda åtgärder efter riskbedömning som påvisat risk 

för undernäring, fall och trycksår. Nuläge: Ca 60% erhållit 

åtgärder 

 

 

 

 

Anna Sundin  

Medicinskt ansvarig sjuksköterska  

 


