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Sammanfattning 

Vårdgivaren ska enligt Patientsäkerbetslagen (2010:659) senast 1 mars 
va1je år upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå: 
1. hur patientsäkerbetsarbetet har bedrivits under föregående 
kalenderår, 
2. vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten, och 
3. vilka resultat som uppnåtts. 

Vård och omsorg i Båstads kommun har under året arbetat med befint
liga kvalitetsregister Senior Alert, Svenska Palliativ registret och 
BPSD-registret. Detta för att kunna identifiera patientsäkerhetsrisker 
och förbättra den planerade vården och dokumentationen. 

Under 2015 har två sjuksköterskor i kommunen varit med i referens
gruppen för utformande av den nya Nationella vårdplanen för palliativ 
vård (NVP) som drivs av palliativt utvecklings centrum i Lund. Detta 
har resulterat i att Båstadskommun är en av 30 verksamheter i landet 
som har varit med och provat Betaversionen av NVP. Mellan 
20151001-20151231 provades NVP på ett av våra äldreboende i kom
munen.Utvärderingen kommer att ske av NVP, tanken är att Båstads 
kommun därefter ska införa NVP i hela kommunen och LCP ska fasas 
ut. 

Under 2015 har arbetet kring avvikelsehanteringen fortlöpt. Antalet lä
kemedels avvikelser var 2015 680 st. jämfört med 2014 862 st. Antalet 
fallrappo1ier var 2015 747 st.jämfö1t med 2014 1018 st. Fallrappo1tema 
har gradvis minskat under de senaste fyra åren. Detta kan ses som ett 
led i arbetet med att implementera och arbeta med senior alert i verk
samheten. 

För att nå bästa möjliga kvalitet och patientsäkerhet bör det förebyg
gande arbetet med riskbedörnningar och åtgärdsprogram även fo1tsätt
ningsvis ha en central roll i den kommunala vård och omsorgen. Att 
riskbedömningar redan vid första insatsen hos vård och omsorgtagaren 
görs, vilket skall leda till att en handlingsplan görs upp och att denna är 
ett levande dokument. 

Under 2015 har vård och omsorg fortsatt sitt arbete med intermevision
er i syfte att få kunskap om hur väl verksamheten svarar upp mot lagens 
krav, författningskrav, kommunala riktlinjer mm. Intermevisionerna har 
visat att Båstads kommuns vård och omsorg till vissa delar uppfyller de 
krav som ställs men att det finns ett antal område som kan utvecldas 
och förbättras . Det har visat sig bland annat att det finns brister i vård 
och omsorgstagarnas genomförandeplaner de behöver bli mer detalje-
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rade. Likaså har vi kunnat se ett st01t behov i att förbättra den basala 
vårdhygien, basala hygiemutiner och då framförallt kring tvättrutiner 
för personalens kläder samt brist på omklädningsrum i kommunen. 

Under 2015 valde vård och omsorg att starta upp ett utvecklingsarbete 
inom stöd och omsorg i syfte att skapa en positiv utvecklingsmiljö, att 
se över så att vi följer lagstiftningarna LSS, SOL, HSL med tillhörande 
föreskrifter och allmäna råd samt att arbeta med verksamhetens gemen
samma metodbas. Ett arbete där baspersonalen tillsammans med HSL 
personalen och enhetscheferna arbetade i olika tema grupper. Ex. 
Hälso-och sjukvårdsgupp, dokumentationsgrupp. 

Riktlinjer för sammanhållen journalföring Nationell patientöver
sikt/NPÖ har vård och omsorg arbetat med och infört under 2015. Med 
sammanhållenjoumalföring menas ett elektroniskt system som gör det 
möjligt för en vårdgivare att ge eller få direktåterkomst till personupp
gifter hos en annan vårdgivare. Syftet är att få en samlad information av 
patientens vårdbehov för att kunna ge god och säker vård. 
Förutsättning för detta är att patienten har fått information om vad den 
sammanhållna journalföringen innebär och inte motsätter sig att uppgif
terna görs tillgängliga. För Båstads del innebär det att legitimerad 
hälso- och sjukvårdspersonal kan få återkomst av utvalda uppgifter från 
sjukhusen och primärvården. Dock kan andra vårdgivare inte ta del av 
Båstads hälso- och sjukvårdsuppgifter. 

Under 2015 har vård och omsorg lagt ner ett sto1t arbete la'ing arbets
kläder och de basala hygienrutinerna i kommunen. Detta för att svara 
upp mot de föreskrifter som socialstyrelsen tagit fram och som gäller 
från Januari 2016. Nya rutiner har tagits fram, egenkontroller skall gö
ras av respektive enhetschef två gånger per år detta för att säkerställa att 
våra rutiner i kommunen följs . Även en satsning på nya arbetskläder till 
all personal i kommunen har gj01ts. 

2015 startade projektet "Matglädje" upp av Skogslidens demensboende 
tillsammans med kommunresturangerna och livsmedelsakademin. Detta 
i syfte att öka trivseln kring måltiderna för våra vård och omsorgsta
gare. 
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Övergripande mål och strategier 

Va1je patient ska känna sig trygg och säker i kontakten med vården. Li
kaså ska varje medarbetare kunna utföra sitt arbete under sådana förut
sättningar att en säker vård kan ges. Ledningssystemet ska tydliggöra 
och synliggöra verksamhetens kvalitet och dess resultat för personal, 
patienter och övriga medborgare. Tydligheten bildar en säker grund och 
är en förutsättning för att identifiera förbättringsmöjligheter. 
Vård och omsorg har under året arbetat enligt "Ledningssystem för sys
tematiskt kvalitets arbete" 201 1 :9. Följande områden har arbetet riktat 
sig mot: 
Minska andelen vårdskador 
Minska andelen olämpliga läkemedel 
Förtydliga ansvarsfördelningen i läkemedelshanteringen 
Utveckla demensvården 
Utveckla den palliativa vården 
Minska andelen fallskador 
Minska andelen trycksår 
Minska andelen personer med undernäring 
Öka kunskapen hos omvårdnadspersonalen avseende ett hälsofrämjande 
förhållningssätt 
Säkerställande av vårdprocessen 

Strategi 

• Kvalitetssäkra vården genom att strukturerat arbeta med upp-
följningar av avvikelser 

• Arbeta med riskbedömningar 
• Strukturera arbetet med synpunkter och klagomål 
• Arbeta med de nationella kvalitetsregistema Senior Alert, 

Svenska palliativ registret och BPSD-registret 
• Arbeta med ÄBIC - Äldres behov i centrum 
• Arbeta med processer som ett led i en ökad kvalitet för vård och 

omsorgs tagaren 

Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet 

Vård och omsorgsnämnden (vårdgivaren) ska planera, leda och kontrol
lera verksamheten på ett sätt som leder till att kravet på god vård i 
hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) upprätthålls. Vård och omsorgs-
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nänmden ska fastställa övergripande mål för det systematiska kvalitets
arbetet samt kontinuerligt följa upp och utvärdera målen. 

Verksamhetschefens ansvar: 
Verksamhetschefen skall enligt hälso- och sjukvårdslagen svara för att 
verksamheten tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalitet av vår
den samt främjar kostnadseffektivitet. Inom ramen för ledningssystemet 
ska verksamhetschefen ta fram, fastställa och dokumentera rutiner för 
hur det systematiska kvalitetsarbetet kontinuerligt skall bedrivas för att 
kunna styra, följa upp och utveckla verksamheten. 

Medicinskt ansvarig sjuksköterskas (MAS) ansvar: 
Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan har tillsammans med verk
samhetschefen att upprätthålla och utveckla verksamhetens kvalitet och 
säkerhet inom ramen för det ledningssystem för systematiskt kvalitets
arbete som finns för den kommunala hälso- och sjukvården. Den medi
cinskt ansvariga sjuksköterskan utövar sitt ansvar genom att planera, 
styra, kontrollera, dokumentera och redovisa arbetet med verksamhet
ens kvalitet och säkerhet. I den medicinskt ansvariga sjuksköterskans 
ansvar ingår bl.a. att tillse att författningsbestämmelser och andra regler 
är kända och efterlevs, att det finns behövliga direktiv och instruktioner 
för verksamheten samt att personalen inom kommunens hälso- och 
sjukvård har den kompetens som behövs med hänsyn till de krav som 
ställs på verksamheten. 

Enhetschefens ansvar: 
Enhetschefen ansvarar för att de rutiner och riktlinjer som verksamhets
chef och medicinskt ansvarig sjuksköterska fastställt är väl kända i 
verksamheten samt att ny hälso- och sjukvårdspersonal får den intro
duktion som krävs för att utföra sina hälso- och sjukvårdsuppgifter. En
hetschefen ansvarar för att planera arbetet så att delegerad och/eller in
struerad personal finns i tjänst för de hälso- och sjukvårds uppgifter 
som kräver det. 

Hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar: 
Hälso- och sjukvårdspersonalen ansvarar för att hälso- och sjukvårdsar
betet följer vetenskap och beprövad erfarenhet samt att inom ran1en för 
verksamhetens ledningssystem medverka i det systematiska kvalitetsar
betet. 

6 



Struktur för uppföljning/utvärdering 
Uppföljning och utvärdering sker enligt följande: 
• Uppföljning av mål enligt ledningssystem 
• Uppföljning enligt föreslagna förbättringar från föregående års 

Patientsäkerhets berättelse 
• Öppna jämförelser 
•Nationella kvalitetsregister (Senior allert, Palliativa regist-

ret, BPSD.) 
•Egenkontroller 
• Fallolyckor 
• Felalctig läkemedelshantering 

Hur patientsäkerhetsarbete har bedrivits samt vilka åtgärder som 
genomförts för ökad patientsäkerhet 

Arbete med nationella kvalitetsregister 
Vård och omsorg har under året arbetat med riskanalyser i nationella 
kvalitetsregister såsom Senior Alert där munhälsa ingår och Palliativa 
registret. Vissa verksamheter registrera även i Svenskt register för bete
endemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom - BPSD. 

Senior Ale1t 
Senior Alert är ett nationellt kvalitetsregister för förbyggande vård och 
omsorg. Under året har riskanalyser, åtgärdsplaner och uppföljningar 
genomförts för förebyggande av undernäring, trycksår och fallo lyckor. 
Alla vård- och omsorgsboende är väl framme med riskanalyser och 
händelser såsom fallolycka, trycksår och undernäring. Under året har en 
referensgrupp arbetat med att implementera senior alert i hemsjukvår
den. 
Information baserad på riskbedömningar under 201 S. 
Riskbedömningar där risk för fall konstaterats: 
Januari låg antalet på 57 procentjämfö1t med december 91 procent. 
Riskbedömningar där risk för trycksår konstaterats: 
Januari låg antalet på 29 procentjämfö1t med december 46 procent. 
Riskbedömningar där risk för undernäring konstaterats: 
Januari låg antalet på 43 procentjärnfö1t med december 73 procent. 
Riskbedömningar där risk för ohälsa i munnen konstaterats: 
Januari låg antalet på 71 procentjämfört med december 64 procent. 
Förbättringsförslag 2016: 
• Fortsätta arbetet med att riskbedöma munhälsa. 
•Fortsätta arbetet med införandet av Senior Ale1t i hemvården vilket 
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innebär att hemsjukvården ska ha som rutin att göra riskbedömningar, 
åtgärder och aktivt göra uppföljningar inom 3 månader. 

Svenska palliativregistret 
Svenska palliativregistret är ett nationellt kvalitetsregister som har till 
syfte att successivt förbättra vården i livets slutskede. Huvudsyftet är att 
på patientnivå mäta hur enheter lever upp till definierade kriterier för 
god vård i livets slutskede och därigenom stödja ett kontinuerligt för
bättringsarbete som syftar till optimal vård för dessa patienter oavsett 
diagnos. Samtliga kommunens verksamheter i vård och omsorg regi
strerar i palliativregistret. 
Under 2013 startades ett arbete upp med Lcp-standard vårdplan i livets 
slut. Detta har resulterat i en bättre kvalitet för vård och omsorgstagaren 
i livets slut. De har även medfört ett bättre samarbete mellan läkare och 
sjuksköterskor som gynnat vård och omsorgstagaren. Under året har 
tvärprofessionella grupper bestående av sjuksköterska, arbetsterapeut, 
sjukgymnast och undersköterska arbetat tillsammans. Detta i syfte att 
arbeta fram bra rutiner samt att få ut dessa till alla professioner inom 
vård och omsorg. Under året har det även sta1iats upp studiecirklar för 
konununens vård och omsorgspersonal gällande god palliativ vård. 
Registrering i Svenska palliativa registret fortgår. Båstads kommun är 
en av de bästa kommunerna i Skåne att vårda patientema/vårdtagama i 
hemmet i livets slut. 

Resultat palliativ vård i livets slut 
under perioden 2015: 1 - 2015:4 för valda enheter 

Efttrumul erbjudet 

Likarinform1tfon till niruåendt 10 

Undrod frl n rosslig • ndning Uppf;Ut önsk1mll om dödspl•ts 

lindrad fr!n J ngut Munhllu bedömd 

lindrad frl n lllamiendt 

Utford validerad smämkattnin9 

I - Målvärde - Resullat 

Detta är enosiginalrapportlrån Svenska Palliati••registret 
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Förbättringsförslag för 2016: 
• Fortsätta att förbättra arbetet kring Lcp, standard vårdplan i livets slut. 
• Införa den svenska varianten av Lcp, NVP - nationell vård plan. 
•Fortsätta med studiecirklar, god palliativ vård. 
• Att omvårdnadsansvarig sjuksköterska initierar behovet av 
informerande samtal (brytpunktssamtal) till patient/närstående samt er
bjuda eftersamtal till närstående. Brytpunktsamtalen har förbättrats un
der 2015 men däremot har eftersamtalen blivit något sämre än under 
2014. 
• Att vidta förebyggande åtgärder för att förhindra att trycksår uppstår 
i samband med palliativ vård. 
• Att smfutskattning genomförs. Vårdtagaren skall smärtskattas av 
dsk/ssk vid vaije besök när LCP/NVP används. Detta resultat har blivit 
något sänu·e sedan 2014. 
• Att munhälsobedömningar genomförs. 

Svenskt register för beteendemässiga och psykiska symtom 
vid demenssjukdom (BPSD) 
BPSD är ett kvalitetsregister där verksamheten registrerar person
bundna uppgifter om problem/diagnos, behandling, och resultat. Detta 
gör att man kan följa sin verksamhet. Registreringen ska leda till lä
rande och förbättringsarbete. För BPSD finns ingen generell behand
lingsmetod, som vid all annan behandling måste symtomen identifieras, 
tolkas och ses i sitt sammanhang innan olika åtgärder sätts in. Behand
lingen kan omfatta bemötande och ornvårdnadsstrategier och i vissa fall 
läkemedel. Under 2015 har 15 personer bedömts utifrån dessa paramet
rar. Målet är att under 2016 skall demenssjuksköterskan i kommunen se 
över arbetet med BPSD. 
Vård och omsorg använder sig av BPSD på i huvudsak vård- och om
sorgsboendena Skogsliden och Almgården. 
Förbättringsförslag för 2016: 

• Personal som arbetar med personer med demenssjukdom ska 
genomgå utbildning Demens ABC. 

• Att alla enheter som vårdar personer med demenssjukdom arbe
tar fortlöpande med BPSD-registret. 

• Införa BPSD i hemvården 
• Planera för att bygga upp ett demenscentra i kommunen. 

HALT 

HALT (Health care Associated infections in Long-Term care facilities) 
är en mätning av vårdrelaterade infektioner och antibiotikaanvändning 
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inom särskilt boende. Den genomförs i flera länder i Europa och leds av 
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). I Sverige 
är det smittskyddsinstitutet som koordinerar HALT. 

Arbetet med att förhindra vårdrelaterade infektioner och minska smitt 
spridning och uppkomst av resistenta bakterier anses, såväl nationellt 
som internationellt, som en av de viktigaste patientsäkerhetsfrågoma. 
Inom svensk slutenvård har denna typ av mätningar (PPM-VRI) ge
nomförts under ett antal år i Sveriges Kommuner och Landstings regi 
och använts i förbättringsarbete ute i vårdverksamhetema. 
Ett av Båstads kommuns fyra boende deltog i mätningen under 2015 
och resultatet var mycket bra. Inga av de vård och omsorgstagama som 
bodde på boendet stod på antibiotika. 
Förbättringsförslag för 2016: 
Under 2016 är målet att alla boendena skall deltaga i mätningen. 

Läkemedelsgenomgångar 
Läkemedelsanvändningen hos äldre har ökat kontinuerligt under de 
senaste 20 åren. Detta är mest påtagligt för äldre i särskilda boendefor
mer men också multisjuka äldre i ordinäit boende som idag är ordine~ 
rade i medeltal 8- 10 olika läkemedel. Den omfattande läkemedelsan
vändningen innebär en påtaglig risk för biverkningar och läkemedelsin
teraktioner. Ett flertal studier har också visat att det förekommer irrat
ionell och potentiellt olämplig behandling med vissa läkemedel, bland 
annat antipsykotiska läkemedel, läkemedel med antikolinerga effekter 
samt långverkande lugnande medel och sömnmedel. En tydlig och all
varlig konsekvens av den omfattande läkemedelsanvändningen hos 
äldre är det faktum att en betydande andel av akuta inläggningar av 
äldre på sjukhus idag beror på läkemedels bi verkningar. 
I enlighet med Socialstyrelsens indikatorer bör en minskning ske av föl
jande: 
• Olämpliga läkemedel 
• Olämpliga läkemedelskombinationer 
• Läkemedel mot psykos i sfu·skilda boenden för äldre 
I kommunens avtal med vårdcentralerna är läkemedelsgenomgångar ett 
prioriterat mål. 
Läkemedelsgenomgångar under året har genomförts. 
Förbättringsförslag för 2016: 

• Fortsätta arbetet med läkemedelsgenomgångar 
• Arbeta för att olämpliga läkemedel minskar. 
• Utföra en extern granslming av läkemedelshanteringen på kom

munens boende. 
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Nutrition 
Ett gott näringstillstånd är en förutsättning för att undvika eller över
vinna sjukdom och återfå hälsa. Kosten som serveras på vård och om
sorgsboenden skall vara anpassad efter de näringsbehov som vård och 
omsorgstagaren individuellt bedöms ha. Omvårdnadsansvarig sjukskö
terska ansvarar för att en riskbedömning enligt Senior Alert genomförs. 
För personer i riskzon ska riskanalyser göras tillsammans med den en
skilde. Alla problem med nutritionen skall dokumenteras i omvårdnads
journalen. 
Förbättringsförslag 2016: 

• Fortsätta arbetet med införandet av Senior Alert i hemvården. 

Nattfasta 
Tiden från dagens avslutande måltid till nästkommande dags första mål
tid kallas nattfasta. Nattfastan bör ej överskrida 11 timmar. Är nattfas
tan längre, ökar risken att kroppens byggstenar omvandlas till energi, 
vilket leder till förlust av viktiga proteiner. För lång nattfasta minskar 
också möjligheten att tillgodose individens energi- och näringsbehov. 
Äldre personer med för lång nattfasta löper risk för flertal skador så 
som undernäring och fallskador. 
F örbättringsförslag för 2016: 
• Att den ofrivilliga nattfastan inte är längre än 11 tim. 
• Att det i vårdplanen/genomförandeplanen ska framgå hur eventuella 
kvällsmål/nattmål ska serveras för att minska nattfastan. 

Introduktion till sommarvikarier 
Till samtliga sommarvikarier skickades det ut information om bl.a. de
legeringar och basala hygien rutiner. Det anordnades även en nio dagars 
introduktion där teori varvades med praktik. Teorin bestod bl.a. av in
formation om hygien, förflyttningsteknik, läkemedelshantering och 
dokumentation. 
Förbättringsförslag för 2016: 

• Ytterligare förbättra introduktionen till sommarvikarier genom 
att arbeta med förbättringsförslag efter 2015 års inkomna utvär
derings svar. 

Hygien 
All nyanställd personal ska genomgå och få en info1mation hing vård
hygien samt underteclma ett dokument som tydliggör arbetstagarens 
ansvar gällande vårdhygien. Detta för att få en förståelse och en säker
het kring handhavandet. Under 2015 startade en arbetsgrupp upp i syfte 
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att se över kommunens riktliner kring klädhanteringen och de basala 
hygien rutinerna. Detta resulterade i nya riktliner kring arbetskläder i 
kommunen och de basala hygienrutinerna. Egenkontroller skall göras 
av respektive enhetschef två gånger per år detta för att säkerställa att 
våra rntiner i kommunen följs. 
Under 2015 utförde Vård Hygien Skåne hygienronder på våra boende. 
Ronderna visade att vi i kommunen uppfyllde i stort de krav som ställs 
men att det fanns en del förbättringsområde. Tvätt hanterings rutinerna 
på boenderna kunde förbättras samt personalens kunskap i basala hygi
emutiner kunde förbättras. 
Förbättringsförslag för 2016: 

• Utföra hygien ronder inom hemvården samt rehabiliterings en
heten. 

• Webbutbildning för vård och omsorgspersonalen kring basala 
hygien rutiner. 

• All HSL personal samt enhetscheferna inom vård och omsorg 
får utbildning kring de nya hygienföreskrifterna av Vårdhygien 
Skåne. 

• Enhetscheferna tillsammans med HSL personalen utbildar all 
omvårdnadspersonal la-ing basala hygiemutiner. 

• Att enhetscheferna två gånger per år utföi- egenkontroller inom 
vårdhygien. 

Process beskrivningar 
Arbetet med att utforma och uppdatera processbeskrivningar har f01t
löpt under året. Arbetsgrupper startades upp under senare delen av 2013 
bestående av enhetschefer, sjuksköterskor, sjukgymnas
ter/fysioterapeuter, arbetsterapeuter och biståndshandläggare i syfte att 
ta fram processer för att öka kvaliten för vård och omsorgs tagaren. Un
der 2014 fick enhetscheferna utbildning i Ledningssystemet för kvalitet 
för att styra, utveckla och dokumentera kvaliten i verksamheten. 
Förbättringsförslag för 2016: 

• Arbeta för att få fram ett system som ska ge oss ett verktyg som 
skall göra det lättare och tydligare att arbeta med kvalitets arbe
tet inom vård och omsorg. Ett system som skall göra det möjligt 
att identifiera flera område där patientsäkerheten kan förbättras. 

Dokumentation 
Patientdatalagen SFS 2008:355 reglerar en vårdgivares behandling av 
personuppgifter inom hälso- och sjukvården. I lagen finns också be
stämmelser om skyldighet att föra patientjournal. En patientjournal är 
först och främst avsedd att vara ett stöd för den eller de personer som 
ansvarar för vården. Den utgör ett arbetsverktyg eller underlag för be
dömningen av de åtgärder som kan behöva vidtas av någon som inte 
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träffat patienten tidigare. Journalen är även en informationskälla för pa
tienten om erhållen vård. Vidare utgör den ett viktigt instrument i kvali
tets-, säkerhets-, uppföljnings- och utvärderingsarbetet inom vården 
samt ett underlagsmaterial vid tillsyn och kontroll av den vård som pa
tienten erhållit. Inom vård och omsorg finns det en arbetsgrupp för 
dokumentation bestående av arbetsterapeut, sjukgymnast, sjuksköters
kor, systemansvarig och MAS. Under 2014 har all vård och omsorgs
personal fått genomgå en dokumentations utbildning. 
Förbättringsförslag 2016: 
• Planera att upphandla ett ändamålsenligt dokumentations system detta 
för att nuvarande system inte svarar upp för de krav, författningskrav 
och kommunens riktlinjer och behov luing dokumentationen. 
• Säkerställa så att all legitemerad hälso-och sjukvårdspersonal har en 
samsyn kring dokumentation så att de i sin tur förmedlar ut rätt kunskap 
till omvårdnads personalen. 

J ournalgranskning 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska har genomfö1t journalkontroller på 
var femte vårdtagare i kommunens hälso- och sjukvård. Det som 
granskat är om det i genomförandeplanen finns dokumenterat delege
rade hälso- och sjukvårdsuppgifter. Här kan vi till viss del se att vi bris
ter. 
Enligt kvalitetsledningssystemet skall Joggar kontrolleras. Dessa har 
utförts utan anmärkning, vilket tyder på att den ime sekretessen är väl
fungerande. 
Under 2015 gjordes en stöne journalgranskning i kommunen. Gruppen 
som granskade bestod av sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast 
och Mas. Resultatet var övervägande bra. Dock visar det sig att det 
finns brister i systemet som inte svarar upp till de rutiner vi har i kom
munen. 
F örbättringsförslag 2016: 
• Att alltid i samband med nya insatser uppdatera bal<grundsuppgifter 
såsom omvårdnadsansvarig sjuksköterska, arbetsterapeut och sjuk
gymnast/fysioterapeut, patientansvarig läkare, närstående och om sam
tycke beviljas för att lämna relevant information till närstående, till om
vårdnadspersonal eller am1an vårdgivare. 
• Att aktuell vårdstatus uppdateras. 
• Tydliggöra vilka personer som har hemsjukvård. 
• Journalgranska hälso- och sjukvårds dokumentationen. 

NPÖ 
Riktlinjer för sammanl1ållen journalföring Nationell patientöver
sikt/NPÖ har vård och omsorg arbetat med och infört under 2015. Med 
sammanhållen journalföring menas ett elektroniskt system som gör det 

13 



möjligt för en vårdgivare att ge eller få direktåterkomst till personupp
gifter hos en annan vårdgivare. Syftet är att få en samlad information av 
patientens vårdbehov för att kunna ge god och säker vård. 
Förntsättning för detta är att patienten har fått information om vad den 
sammanhållna journalföringen innebär och inte motsätter sig att uppgif
terna görs tillgängliga. För Båstads del innebär det att legitimerad 
hälso- och sjukvårdspersonal kan få återkomst av utvalda uppgifter från 
sjukhusen och primärvården. Dock kan andra vårdgivare inte ta del av 
Båstads hälso- och sjukvårdsuppgifter. 
F örbättringsförslag 2016: 
• Att all legitemerad hälso-och sjukvårdspersonal använder sig av NPÖ 

Fall och fallolyckor 
Orsakerna till att äldre faller brukar ha att göra med muskelstyrka, ba

lans, gångsvårigheter, syn och reaktionsförmåga. Detta kan förebyggas 
med träning, säkerhet i miljön, översyn av läkemedel och hjälpmedel. 
Sjuksköterskor, sjukgymnaster/fysioterapeuter, arbetsterapeuter och 
omvårdnadspersonal bör alla vara involverade i det förebyggande arbe
tet i fallförebyggande åtgärder. 

Registrering av fallolyckor 
Senior Alert används för att riskbedöma för fall. Här registreras va1je 
fall som en händelse och med åtgärdsprogram. 
FörbättringsförsJag för 2016: 
•Fortsätta arbetet med införandet av Senior Alert i hemvården. 
•Fortsätta med utbildningen "Ett hälsofrämjande arbetssätt. 

Delegering 
Det finns möjlighet för legitimerad personal att delegera arbetsuppgifter 
till reellt kompetent personal. En delegering skall alltid vara skriftlig, 
personlig och tidsbegränsad. Delegering får inte förekomma för att lösa 
personalbristsituationer. Delegeringarna skall regelbundet följas upp. 
Därför bör sjuksköterskan, arbetsterapeuten och sjukgymnas
ten/fysioterapeuten inte ansvara för fler än tjugo delegeringar. I kom
munen har det visat sig att det finns ett par sjuksköterskor som har gjort 
ett högre antal delegeringar w1der 2015. Detta bör ses över under 2016. 
Den legitimerade personalen som delegerar ska vara såväl fo1mellt som 
reellt kompetent, vilket innebär att man inte kan delegera hälso- och 
sjukvårdsinsats om man själv inte praktisera den. Va1je enhet ska enligt 
§ 2e HSL (1982:763) vara bemannad med formellt kompetent personal i 
erforderlig omfattning. Inom vård och omsorg finns det en arbetsgrupp 
för delegering bestående av arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut, 
sjuksköterskor och MAS. Under 2014 tog arbetsgruppen fram ett nytt 
utbildnings material till vård och omsorgspersonalen. 
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Förbättringsförslag för 2016: 
•Kvalitetssäkra utbildningsmaterialet för insulin delegering till vård 

och omsorgspersonalen. 
• Tydliggöra rutinen för enhetscheferna hur delegerings förfarandet 
skall gå till. 
• Se över hur man rent praktiskt kan förbättra delegeringsförfarandet för 
den legitemerade hälso-och sjukvårds personalen. 

Munhälsa 
Många äldre har problem med sin munhälsa. Vid inflyttning till ett 
vård- och omsorgsboende bör sjuksköterskan göra en munbedömning 
utifrån riskfaktorer och riskgrupper. Bedömningen skall dokumenteras i 
omvårdnadsjournalen. Det är viktigt att personalen är med vid den år
liga munhälsobedömningen, som boende enligt lag har rätt till, för att ta 
info1mation om hur munhålan skall skötas. Personalen skall ges möjlig
het att delta i den utbildning som utföraren av munhälsobedömningar 
ger. Det finns en samverkansöverenskommelse med Region Skåne om 
samarbete vid munhälsobedömningar och den överenskommelsen skall 
vara känd av alla berörda. Region Skåne har upphandlat munhälsobe
dömningar, utbildning för kommunens personal i munhälsa och mun
vård samt i förekommande fall nödvändig tandvård av tandvårdsföreta
get Oral Care AB. 
Förbättringsförslag för 2016: 
• Att alla verksamheter genomför munhälsoutbildningar. 
• Att munhälsan är en självklar del vid upprättande av planer för 

personlig omvårdnad. 

Medicin teknik 
Medicintekniska produkter, MTP, används inom äldreomsorgen. Dessa 
skall användas på rätt sätt, på rätt indikation och av kunnig personal. 
Produkterna skall provas ut individuellt av paramedicinare eller sjuk
sköterska och det skall dokumenteras i omvårdnadsjournalen. Övrig 
personal skall utbildas och instrueras i hur produkterna används. Det 
skall finnas bruksanvisningar på svenska vid produkterna och kontroll 
skall ske regelbundet av fonnellt tekniskt utbildad personal. En inventa
rielista bör finnas där det bland annat skall anges hur ofta över
syn/kontroll skall ske för att produkten skall vara säker. Det skall finnas 
skriftliga rutiner för dessa produkter och upphandling bör ske enligt 
fastställda rutiner. 
F örbättringsförslag för 2016: 
• Att skapa rutiner för periodiskt underhåll och kontroller. 

15 



Rehabilitering 
Vid behov av rehabilitering skall en rehab journal upprättas. Patient 
som har behov av arbetsterapeutisk träning eller sjukgymnastik skall 
erbjudas detta. Det kan ske individuellt eller i grupp. Hjälpmedel skall 
utprovas individuellt av behörig personal. Vid behov skall ADL-status 
upprättas. Kommunen ansvarar för rehabilitering vid dagverksamhet, i 
särskilt boende, i korttidsboende och i ordinärt boende (enligt gällande 
överenskommelse). 
Förbättringsförslag för 2016: 
• Att fo1tsätta utbildningen "Ett hälsofrämjande arbetssätt" 
• Att all omvårdnadspersonal får utbildning i förflyttningskunskap. 

Sjukgymnastens/fysioterapeutens insatser 
Sjukgynmasten/fysioterapeuten ansvarar för sjukgymnastik, träning, 
rådgivning och utprovning av t.ex. gånghjälpmedel. Träningen ska leda 
till att bibehålla, förbättra eller återfå de fysiska funktioner som behövs 
i vardagen. Viss träning delegeras vidare till omvårdnadspersonal. 

Arbetsterapeutens insatser 
Arbetsterapeuten bedömer, stödjer och tränar förmågor som behövs för 
att klara ett vardagligt liv. Det kan handla om att kunna klä sig, förflytta 
sig och att sköta vardagslivets rutiner i hemmet. Arbetsterapeuten för
skriver hjälpmedel som kan underlätta rehabiliteringsprocessen. 

Beslutstöd och Prioriteringsordning 

Beslutstöd är en stödmetod för sjukgymnaster/fysioterapeuter och ar
betsterapeuter för att säkerställa förskrivningsprocessen av medicintek
niska hjälpmedel, ordinerande av träningsinsatser, egenvård och bo
stadsanpassning. Samverkan sker med kommunförbundet Skåne. Detta 
är en metod som kommunen bö1jade arbeta med under 2015. 
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Uppföljning genom egenkontroll 

Genom att tidigt identifiera riskområden i vård och omsorg förebyggs 
fel och brister. För att följa verksamheten över tid är det viktigt att re
gelbundet samla in data. Egenkontrollen avser en regelbunden, systema
tisk uppföljning av verksamhetens planering, genomförande, resultat 
och förbättringsåtgärder. 
Egenkontrollen har innefattat: 

• jämförelser av verksamhetens resultat och uppmärksammande 
av utvecklingsområde sker med uppgifter i de nationella kvali
tetsregister, Senior Ale1t och Palliativ registret 

• jämförelser av verksamhetens resultat med uppgifter i öppna 
jämförelser 

• j oumalgranskning 

• avvikelser 

• internkontroll 

• loggkontroll 

• Hygienkontroll 

Samverkan för att förebygga vårdskador 

En viktig del i patientsäkerhetsarbetet är hur kommunens vård och om
sorg samverkar med andra vårdgivare. Fonnerna för samverkan sker på 
olika sätt. Vi har samverkansforrner som regleras i olika samverkansdo
kument och det sker samverkan utan att dessa är reglerade i särskilda 
dokument. 

• Överenskommelse som reglerar ansvar och samverkan inom hälso
och sjukvårdsområdet mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne. 
• Överenskommelse om palliativ vård i Skåne . 
· Överenskommelse om habilitering i Skåne. 
• Ramavtal kring personer över 18 år med psykisk funktionsnedsätt
ning/sjukdom. 
•Lokalt avtal om läkarmedverkan med Förslövs Vårdcentral 
• Lokalt avtal om läl<armedverkan med Båstad Bjäre Läkarpraktik 
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• Lokalt avtal om läkarmedverkan med Capio Citykliniken, Båstad 
•Regelverk för Samordnad vårdplanering, SVPL-it 
•Riktlinjer för uppsökande tandvård i Skåne 
• Medelpunkten gällande hjälpmedel 

Inom följande område sker samverkan utan skriftliga samverkansavtal: 

• Medicinskt ansvariga sjuksköterskor i nordväst Skåne träffas 1 
gång per månad 

• Möte med medicinskt ansvariga sjuksköterskor i Nordvästra 
Skåne, sjukhusen i Ängelholm och Helsingborg och represen
tant från primärvården, 3 gånger på våren och hösten. 

• Förslövs vårdcentral, Capio Citykliniken och Ängelholms Sjuk
hus genom Ledningskraft. Ledningskraft är ett resultat av rege
ringens satsning för de mest sjuka äldre. 

Samordnad vårdplanering 

Vid samordnad vårdplanering överförs de medicinska ansvaret från en 
vårdgivare till en annan tex vid utskrivning från sjukhus. I Skåne finns 
gemensamt upprättade rutiner för samordnad vårdplanering mellan 
kommunerna och Region Skåne. I rutinerna besk.rivs hur och vilken in
formation som ska överföras i samband med utshivning från slutenvår
den till berörda enheter. Som ett led i kvalitetssäkringsarbetete skickas 
avvikelser då rutinerna inte följs. Informationsöverföringen sker 
elektroniskt. Vid vårdplaneringarna ska legitemerad personal från 
kommunen tillsammans med biståndshandläggare närvara. Under 2015 
startades de upp ett team bestående av sjuksköterska, sjukgymnast samt 
biståndshandläggare som tog hand om kommunens vårdplaneringar på 
sjukhusen. 

Riskanalys 

I avvikelserutinen inom kommunen finns angivet att det är enhetsche
fens uppdrag att initiera risk.analyser. 
Riskanalyser sker alltid i samband med organisationsföreändringar och 
större rutinförändringar. 
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Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet 

SFS 2010:659, 6 kap. 4 §och SOSFS 7 kap. 2 § p 5 

Hantering av avvikelser 

Den personal som upptäcker eller är delaktig i avvikelsen kontaktar 
tjänstgörande sjuksköterska som vidtar omedelbara åtgärder om så 
krävs och bedömer om kontakt med läkare ska tas. Om inte situationen 
är så akut att omvårdnadspersonalen direkt kontaktar 112. 
Avvikelsen ska dokumenteras i Safe Doc i samband med avvikelsen. 
Enhetschefen gör en intern händelseanalys: 
- besk.rivning av händelseförloppet 
- redogör för de troliga bakomliggande 
orsakerna 
- vilka åtgärder kommer att vidtas för att 
händelsen inte skall upprepas. Va1je verksamhet ska själv följa upp sina 
avvikelser regelbundet under året som ett led i ett kontinuerligt förbätt
ringsarbete. 
Vid allvarliga avvikelser ska MAS kontaktas. MAS bedömer och utre
der om arunälan skall ske enligt Lex Maria. Avvikelse som inte föranle
der Lex Maria anmälan återkopplas till enhetschef och ansvarig 
leg.personal. Vård och omsorgsnämnden informeras om Lex Maria an
mälan. Patient eller i förekommande fall närstående informeras om 
händelsen och att Lex Maria anmälan till Inspektionen för vård och om
sorg (IVO) ska göras. Antecknar i omvårdnadsjournalen att pati
ent/närstående är undenättad om Lex Maria anmälan och sammanfattar 
vad anmälan gäller. MAS skickar Lex Maria anmälan till inspektionen 
för vård och omsorg (IVO) i Malmö, senast 2 månader efter det att av
vikelsen har inträffat. Anmälan diarieförs som utgående handling. MAS 
svar från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) återkopplas till Vård 
och omsorgsnämnden, berörd personal, patient och ev. närstående. 

Avvikelser angående läkemedelshantering 
A vvikelsema registreras i ett digitalt program för avvikelser. 
Iiu·apporterade avvikelser har ökat från föregående år vilket kan bero på 
att man blivit bättre på att rapportera avvikelser. Två Lex Maria utred
ningar har gj01ts i kommunen under 2015 en gällande vårdtagare som 
haft kramper och en misstanke om försök till självmord men ingen av 
dessa resulterade i en Lex Maria anmälan till IVO. 
F örbättringsförslag för 2016: 
• Att ytterligare poängtera vikten av att skriva avvikelserapporter ge
nom att säkerställa att personalen vet och har kunskap om skyldigheter 
att skriva dessa. 
• Att alla avvikelser som rappo1teras ska avslutas med vidtagna åtgärder 
och uppföljning. 
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Hantering av klagomål och synpunkter 

Klagomål och synpunkter 

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

Vård och omsorg har en rntin med tillhörande processbeskrivning för 
hantering av klagomål och synpunkter. På www.bastad.se finns det 
möjlighet att lämna klagomål och synpunkter och vruje person som hru· 
insatser från vård och omsorg får muntlig och skriftlig information hur 
detta kan ske även på andra sätt. Vruje anställd inom vård omsorg kan 
ta emot muntliga klagomål och synpunkter. Hur detta ska hanteras finns 
beskrivet i rutinen för klagomål och synpunkter. 
Förbättringsförslag för 2016: 
• Att revidera klagomål och synpunkts hanterings rutinen för att bättre 
kunna nå ut till vård och omsorgstagru·en. 

SammanstälJning och analys 

SOSFS 2011:9, 5 kap. 6 § 

Avvikelserna hanteras fortlöpande av enhetscheferna ute i verksamhet
erna som ett led i att kvalitetssäkra vården och omsorgen. Medicinskt 
ansvru·ig sjuksköterska sammanställer dem två gånger om året och re
dovisru· dem i vård och omsorgs nämnden. 
F örbättringsförslag för 2016: 
• Att alla avvikelser som rapporteras ska avslutas med vidtagna åtgärder 
och uppföljning. 

Samverkan med patienter och närstående 

SFS 2010:659 3 kap. 4 § 

Patienter och i förekommande fall närstående ska 

• Medverka vid upprättande av genomförandeplanen. 
• Bli informerad om när nationella studier genomförs 
• Bli informerade vid utredning av vårdskador 
• Bli informerade va1t man vänder sig för att framföra synpunkter och 
klagomål. 
•Bli regelbundet inbjudna till närstående träffar 
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Övergripande mål och strategier för kom
mande år 

Fall, nutrition, trycksår och munhälsa: 
• Fortsätta arbetet med införandet av Senior Alert i hemvården 

samt böija riskbedöma munhälsa. 
• Att den ofrivilliga nattfastan inte är längre än 11 tim. 
• Att det i vårdplanen/genomförandeplanen ska framgå hur even

tuella kvällsmål/nattmål ska serveras för att minska nattfastan. 
• Alla verksamheter genomför munhälsoutbildningar. 

Palliativvård: 
• Införa den svenska versionen av LCP, NVP - nationell vård 

plan. 
• Fortsätta med studiecirkel gällande god palliativ vård. 
• Omvårdnadsansvarig sjuksköterska initierar behovet av 

informerande samtal (brytpunktssamtal) till patient/närstående. 
• Att vidta förebyggande åtgärder för att förhindra att trycksår 

uppstår i samband med palliativ vård. 
• Att smä1tskattning genomförs. 
• Erbjuda eftersamtal till närstående. 

Demensvård: 
• Personal som arbetar med personer med demenssjukdom ska 

genomgå utbildning Demens ABC. 
• De enheter som vårdar personer med demenssjukdom arbetar 

fortlöpande med BPSD-registret. 
• Införa BPSD i hemvården. 
• Planera för att bygga upp ett demenscentra i kommunen. 

Läkemedel: 
• Öka antalet läkemedelsgenomgångar. 
• Minska antalet olämpliga läkemedel. 
• Extern granskning av läkemedelshanteringen på kommunens 

boende. 

Halt: 
• Att alla boenden skall deltga i mätningen. 
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Dokumentation: 
• I samband med nya insatser, uppdatera bakgrundsuppgifter 

såsom omvårdnadsansvarig sjuksköterska, arbetsterapeut och 
sjukgymnast, patientansvarig läkare( fast vårdkontakt), närstå
ende och om samtycke beviljas för att lämna relevant informat
ion till närstående, till omvårdnadspersonal eller annan vårdgi
vare. 

• Vårdstatus uppdateras. 
• Tydliggöra vilka personer som har hemvård. 
• Planera för att upphandla ett ändamålsenligt dokumentationssy

stem. 
• Säkerställa så att all legitemerad hälso-och sjukvårdspersonal 

har en samsyn kring dokumentation så att de i sin tur fö1medlar 
ut rätt kunskap till omvårdnads personalen. 

NPÖ 
• Att all legitemerad hälso- och sjukvårdspersonal använder sig av 

NPÖ. 

Fast vårdkontakt: 
• För de personer som har behov av en fast vårdkontakt ska detta 

utses. För de personer som har hemsjukvård bör det vara ansva
rig läkare i primärvården. 

Medicinteknik: 
• Skapa rutiner för periodiskt underhåll och kontroller. 

Rehabilitering/habilitering: 
• Fo1isätta utbildningen "Ett hälsofrämjande arbetssätt" 
• Utbildning i förflyttningsktmskap. 
• Utbilda och införa beslutsstöd. 

Trygghet o Säkerhet: 
• Fortsatt arbete för införandet av ÄBIC. 
• Utföra internrevision inom alla verksamheter inom vård och 

omsorg. 
• Arbeta strukturerat med målstyrning vilket kommer vara en del i 

kvalitetsarbetet. 
• Arbeta för att få fram ett system som ska ge oss ett verktyg som 

skall göra det lättare och tydligare för kvalitetsarbetet inom vård 
och omsorg. 
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Öppna jämförelser: 
• Säkerställande av jämförelser av kvalitetsindilkatorer i kommu

nal verksamhet som tas fram på nationell nivå. 
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