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INLEDNING 

Lagens krav på systematiskt kvalitetsarbete 

Enligt Socialtjänstlagen 3 kap 3 § ska insatser inom socialtjänsten vara av god kvalitet. För utförande 

av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet.  Kvaliteten 

i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras.  

Även i 6 § Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade finns lagkrav på att LSS-

verksamhet ska vara av god kvalitet. 

Utifrån dessa lagkrav har Socialstyrelsen utarbetat SOSFS 2011:9 ”Ledningssystem för systematiskt 

kvalitetsarbete” som gäller för socialtjänst, verksamhet enligt LSS och hälso- och sjukvård.  

Varför skriver vi en kvalitetsberättelse? 

Kommunstyrelsen antog 2012-01-18 ett ledningssystem för kvalitet inom Vård och omsorg och Individ- 

och Familjeomsorg. I den står det att Vård och Omsorg och Individ- och Familjeomsorgen årligen ska 

sammanställa hur det går med det systematiska kvalitetsarbetet.  

Utöver denna kvalitetsberättelse, så sammanställs också det arbete som gjorts under året för att öka 

patientsäkerheten, i en årlig patientsäkerhetsberättelse som tas fram av MAS (medicinskt ansvarig 

sjuksköterska). Detta sker utifrån lagkraven i Hälso- och sjukvårdslagen. 

Sammankopplingen med budget- och verksamhetsuppföljning 

Som ett komplement till kvalitetsberättelsen finns uppföljningen av Vård och Omsorgs aktivitetslista 2019 

samt Verksamhetsuppföljningen för Hjo Kommun 2019. Dessa dokument redovisar hur Vård och 

Omsorg arbetat under 2019 för att uppnå kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens mål. 

Vård och Omsorgs ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 

I kvalitetsberättelsen går vi igenom hur Vård och Omsorg har arbetat med nedanstående fyra områden 

och vad vi har lärt oss under årets gång som hjälper oss att förbättra kvaliteten i omsorgen. 
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1. Processer och rutiner 

Det ingår i det systematiska kvalitetsarbetet att hela tiden se över processerna i Vård och Omsorg samt 

att skriva ned rutiner där det behövs för att säkerställa en god kvalitet. 

Vård och Omsorg arbetar ännu inte någon större utsträckning med att systematiskt kartlägga och 

dokumentera sina processer, utan större fokus har legat på att identifiera en önskvärd process och skriva 

ned den i punktform som en rutin eller instruktion.  

Under 2019 har samtliga enheter överfört sina rutinpärmar från den gemensamma mappen på servern- 

T:katalogen till intranätet EIRA. Införandet av Office 365 medförde att en stor del av personalen inte 

längre har tillgång till T:katalogen och rutinpärmar på intranätet blev en lösning på detta. Detta förstärker 

dessutom ytterligare användandet av intranätet som informationskanal. 

 

Arbetet med att se över arbetet systematiskt och ta fram nya rutiner sker kontinuerligt. Exempel på 

rutiner som tillkommit under 2019: 

 

- Rutin vid misstanke om att brukare är utsatt för våld i nära relationer - Rutinens syfte är att 

underlätta för medarbetare inom Vård och Omsorg att se tecken på våld i nära relationer hos äldre 

och funktionsnedsatta och ge vägledning om vad medarbetaren ska göra i dessa situationer. 

- Rutin vid misstanke om missbruk/beroende hos brukare - Rutinens syfte är att underlätta för 

medarbetare inom Vård och Omsorg att se tecken på missbruk eller beroende hos äldre och 

funktionsnedsatta och ge vägledning om vad medarbetaren ska göra i dessa situationer 

 

1.1 Handlingsplan för 2020 

I handlingsplanen för 2020 ingår att förstärka arbetet med årshjul, ett medel för att få systematik i 

uppföljning och repetition av rutiner. Årshjulet skapar tillfälle för systematiska genomgångar av de rutiner 

som finns för att öka medvetenhet om dem och följsamheten till rutinerna.  

2. Riskanal 

2.1 Internkontroll-den årliga riskanalysen 

Ledningsgruppen för Vård och Omsorgs gjorde i januari 2019 sin årliga genomgång av risker som kan 

inträffa i verksamheten. Fyra områden valdes ut där man såg att det fanns risk att verksamheten brister 

vilket kan drabba våra brukare och patienter.  

 

Följande risker har kontrollerats av Vård och Omsorg i internkontrollarbetet 2019: 

Risk Kontroll  Åtgärd 

LASS – rapportering: Risk 

att kommunen inte får rätt 

LASS-ersättning från 

Försäkringskassan. Risk för 

ekonomisk förlust. 

 

Genomgång av rutiner 

samt intervju med 

dedikerat 

verksamhetsstöd. 

 

De åtgärder som satts in under året, med 

verksamhetsresursstöd, har möjliggjort att 

rapporteringen kommit i kapp samt att nya 

hållbara rutiner skapats för rapporteringen 

framåt. Risken för ekonomisk förlust är 

avvärjd och har minskat från betydande till 

mycket liten.  
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Basal hygien inom 

funktionsnedsättning -

Kontrollera att 

funktionshinderenheten följer 

rutinerna i det systematiska 

hygienarbetet. 

 

Dialogmöte med 

enhetschef och 

hygienombud samt 

tillsynsbesök på 

Klammern - Alla Kan. 

 

Tidigare år har visat på avsaknad av 

hygienombud inom funktionshinderenheten. 

Nu finns totalt 8 personer registrerade som 

hygienombud. Hygienombud från LSS, 

boendestöd, Gjutaren och Sturebo deltog i 

utbildningen som Vårdhygien höll i den 

31oktober. 

Hygienronder är inte utförda, dessa planeras 

att genomföras under tidig vår 2020. 

 

Sätt Ljus på Natten - Risk 

att vi inte arbetar 

personcentrerat nattetid. 

Genomgång av rutiner 

och social 

dokumentation. 

Resultatet av genomgången av den sociala 

dokumentationen visar att den enskildes 

behov nattetid i måttlig grad är beskriven i 

genomförandeplanerna. Genomgången visar 

att betydligt fler genomförandeplaner 

inkluderar natten är vad som var fallet då 

samma genomgång gjordes för ett år sedan.  

Kvalitén och innehållet i 

genomförandeplanerna är mycket skiftande 

och resultatet är personbundet.  

Under året har rutinen för att få med de 

individuella behöver nattetid förtydligats.  

Trots att resultatet är bättre än förra året ser 

enhetscheferna att det finns utrymme för 

förbättring, Arbetssättet har inte fått 

genomslag i hela personalgruppen. De arbetar 

dock vidare med nya metoder för lärande i 

frågan och belyser ”goda exempel” för att 

tydliggöra och visualisera hur de individuella 

behoven nattetid på ett bra sätt kan beskrivas 

och därmed bemötas även nattetid. 

Förslag till åtgärder: 

Justera mallen för Genomförandeplanen 

med ett tydligt syfte att underlaget skall blir 

användbart för att ta fram och sedan följa 

genomförandeplanen på rätt sätt. 

 

Avvikelsehantering - Risk 

att avvikelser inte följs upp på 

ett systematiskt sätt, vilket 

leder till bristande kvalitet.  

 

Genomgång av rutiner 

för avvikelsehantering 

samt stickprov på 

avvikelser. 

 

En enkät om Patient-/Brukarsäkerhetskultur  

har skickats till samtliga medarbetare inom  

Vård och omsorg. Resultatet av enkäten är ett 

verktyg för att förankra syftet med avvikelser 

och skapa en bild av organisationens styrkor 

och svagheter i arbetet med patient-

/brukarsäkerhet. 

Resultatet av enkäten pekar på tre områden 

som kräver särskilt fokus framöver: 

bemanning, benägenhet att rapportera och 

återkoppling. 

 

Under 2019 har verksamheterna inom Vård 

och Omsorg succesivt förberett en övergång 

till att hantera sina avvikelser i DF respons. 

Detta gäller dock inte delar av 
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Funktionsnedsättning (personlig assistans), 

som behöver ytterligare förstärkning av sin IT 

miljö innan detta kan tas i bruk. När 

verksamheten nu succesivt övergår från att 

registrera avvikelser i DF Respons istället för 

det tidigare systemet Magna Cura införs även 

en ny rutin för avvikelsehantering. Det nya 

systemet är mer användarvänligt än det 

tidigare och ger möjlighet att skapa 

sammanställningar och användbar statistik på 

de avvikelser som rapporteras in. Detta 

underlag kan sedans användas i tex TEAM 

möten eller inrätta nya forum för lärande, tex 

Kvalitetsråd. 

 

 

2.2 Riskanalyser inför förändringar m.m.  

Enhetscheferna och Bitr. Vård och omsorgschef VoO samt Socialchef ansvarar för att löpande analysera 

risker för brukarna inom Vård och omsorg, särskilt innan de fattar beslut om förändringar. Till sin hjälp 

har de en ”Rutin för riskanalys” och en enkel riskanalysmall som ligger i verksamhetspärmen. De risker 

man ser ska sedan förebyggas och åtgärdas i möjligaste mån. 

 

Flera verksamheter har under 2019 varit föremål för förändringar eller förslag till förändring.  Inför dessa 

förändringar har riskanalyser utförts. Riskanalys är idag ett väl inarbetat verktyg som används vid tex all 

samverkan inför förändringar. Metoden har använts för att säkra verksamheten för brukare och personal 

inför olika typer av förändringar.  

 

Under 2019 har Vård och Omsorg, liksom övriga verksamheter i Hjo kommun varit föremål för kännbara 

besparingskrav. Med anledning av detta har verksamheten synats och fler förslag på organisatoriska 

ändringar har lagts fram och beslutats. I samband med de förändringar som kommer att ske vid det 

särskilda boendet Sjöryd samt en flytt av dagverksamheten Smedjan har förändringarna bedömts enligt 

modellen för riskanalys tillsammans med fackliga företrädare. Det har även bildats en särskild 

förändringsgrupp med företrädare från de berörda avdelningar/verksamheterna samt enhetschefer och 

Bitr Verksamhetschef VoO. 

 

Inom Funktionshinderområdet har tex en risk- och konsekvensanalys gjorts inför en föreslagen förändring 

av Natthjälpen. Natthjälpen har bedrivits av två personal som arbetar 21-03. De har en anställning som 

boendestödjare inom socialpsykiatrin men deras arbetsuppgifter består till största del av läggning av 

brukare som är beviljade personlig assistans. De fungerar även som en kontakt för stödboendets brukare 

som inte har någon bemanning nattetid samt att kunna kontaktas av boendestöds brukare. 

Ändringen innebär att natthjälpen läggs ned och att innehållet i den verksamheten fördelas ut på personlig 

assistans, Sturebo samt stödboendet. Förhoppning med denna förändring är att öka stabiliteten och 

minska skörheten främst för brukarna som har beslut om personlig assistans. Förändringen innebär en 

större tydlighet då assistansärendena verkställs av chef som ansvarar för personlig assistans och inte chef 

för socialpsykiatri. Dessutom bedöms verksamheten härmed kunna använda resurserna mer effektivt. 
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2.3 Riskanalyser på brukarnivå 

I samband med utredningar om risk för missförhållanden eller vårdskada görs alltid en riskanalys.  

I samband med årets Lex-Sarah utredningar har flera risker uppdagats som har lett till flera olika 

åtgärdsförslag från Lex Sarah utredaren.  

Under punkten 4.3 nedan kan läsaren ta del av några av de risker som uppdagats under Lex Sarah 

utredningarna och vilka åtgärder som vidtagits för att förhindra att de ska inträffa.  

 

Motsvarande riskanalyser på brukarnivå görs också i kvalitetsregistren (se patientsäkerhetsberättelsen). 

 

2.4 Handlingsplan för 2020 

Under 2020 kommer flera större organisatoriska förändringar träda i kraft. Både förändring av 

verksamheten inom Säbo, med 10 platser mindre inom somatisk vård samt en utbyggnad inom 

demensvården. Fortsatt fokus ligger på ökad användning av risk- och konsekvensanalyser för att 

systematiskt förebygga och lära av potentiella risker för personal och brukare. 

 

 

 

 

 

 

3. Egenkontroll  

Egenkontroll är verksamhetens sätt att ”ta tempen på sig själv”. Hur väl står sig vår verksamhet i 

jämförelse med andra kommuner? Hur utvecklas vi över tid? I egenkontrollen ingår tex 

brukarundersökningar, öppna jämförelser, kommunens kvalitet i korthet m.m. 

 

Socialstyrelsens brukarundersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" genomfördes under våren 

2019. Det finns två olika delar; en för hemtjänst och en för äldreboende. Båda finns på www.hjo.se. 

 

3.1 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen-särskilt boende? 

2019 års brukarundersökning på Hjo kommuns äldreboenden visar att hela 89% av de boende är ganska 

eller mycket nöjda med sitt äldreboende. Detta kan jämföras med 81% för hela riket. En stor del av de 

boende, 94% känner sig trygga på sitt boende och 90% tycker att personalen tar hänsyn till de äldres 

åsikter och önskemål. 

 

Vad gäller hjälpens utförande så tycker 84% av de boende att personalen har tillräckligt med tid att utföra 

sitt arbete hos dem och 71% anser att de kan påverka på vilka tider de får hjälp, detta att jämföra med 

60% i riket. Vidare upplever de äldre en god tillgänglighet till legitimerad personal och i Hjo svarar 93% 

positivt på hur lätt det är att få träffa en sjuksköterska, mot 75 % i riket. För tillgången till läkare är det 

74% positiva svar i Hjo att jämföra med 53% i riket. 

 

 

 

http://www.hjo.se/
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På området boendemiljö är de boende på Hjos äldreboendet genomgående positiva. Hela 96% fick plats 

på de boende de önskade och 86% tycker det är trivsamt i de gemensamma lokalerna. De tillfrågade 

upplever även att det är trivsamt runt deras boende, i betydligt högre grad än i riket. 

 

Ett område som kan utvecklas är sociala aktiviteter. Visserligen är Hjos boende på äldreboende mer 

nöjda med utbudet av sociala aktiviteter, 71% mot 63% i riket, men både i Hjo och riket som helhet är 

endast 58% är nöjda med möjligheten att komma utomhus och i hela landet beväras ca 60-70% av de 

äldre av ensamhet. 

 

När det gäller bemötande så får Hjo ett mycket gott betyg med 94% positiva svar vilket är något över 

riksgenomsnittet. Vård och Omsorg har en värdighetsgaranti som utlovar att man som brukare alltid ska 

få ett gott och respektfullt bemötande. 

 

Enhet Andel positiva svar 

 Fick plats på önskat äldreboende  87 (riket) 

Sigghusberg 94 (92) 

Sjöryd 91 (100)  

Villa Rosell 100 (100) 

Trivs med sitt rum/sin lägenhet  74 (riket) 

Sigghusberg 90 (82) 

Sjöryd 83 (86) 

Villa Rosell 85 (91) 

Tycker det är trivsamt utomhus runt boendet  66 (riket) 

Sigghusberg 85 (86) 

Sjöryd 73 (75) 

Villa Rosell 83 (80) 

Möjligheterna att komma utomhus är bra 58 (riket) 

Sigghusberg 71 (81) 

Sjöryd 54 (62) 

Villa Rosell 47 (68) 

Tycker att maten smakar bra 74 (riket) 

Sigghusberg 83 (89) 

Sjöryd 77 (80) 

Villa Rosell 75 (79) 

Personalen har tillräckligt med tid för arbetet 72 (riket) 

Sigghusberg 83 (82) 

Sjöryd 85 (80) 

Villa Rosell 83 (95) 

Får bra bemötande från personalen 93 (riket) 

Sigghusberg 100 (94) 

Sjöryd 92 (100) 

Villa Rosell 90 (100) 

Personalen tar hänsyn till den äldres egna åsikter och 

önskemål  79 (riket) 

Sigghusberg 90 (80) 

Sjöryd 100 (87) 
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Villa Rosell 83 (80) 

Känner sig trygg på sitt äldreboende 88 (riket) 

Sigghusberg 90 (93) 

Sjöryd 100 (93) 

Villa Rosell 95 (81) 

Är nöjd med de aktiviteter som erbjuds på äldreboendet   63 (riket) 

Sigghusberg 78 (92) 

Sjöryd 67 (73) 

Villa Rosell 67 (76) 

Besväras inte av ensamhet  35 (riket) 

Sigghusberg 39 (44) 

Sjöryd 18 (46) 

Villa Rosell 31 (41) 

 Har lätt att få träffa läkare vid behov 54 (riket) 

Sigghusberg 76 (85) 

Sjöryd 56 (82) 

Villa Rosell 81 (71) 

Är sammantaget nöjd med äldreboendet  81 (riket) 

Sigghusberg 85 (76) 

Sjöryd 85 (100) 

Villa Rosell 95 (92) 

 

3.2 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen-hemtjänst? 

Resultatet från brukarundersökningen för Hemvården i Hjo visar att 88% av brukarna sammantaget är 

nöjda eller mycket nöjda med den hemtjänst de har. Vidare upplever hela 98% av de svarande ett gott 

bemötande från personalen. 

 

Även på området ”hjälpens utförande” är brukarna positiva; 88% är positiva till hur personalen utför sina 

arbetsuppgifter och 87% upplever att personalen kommer på avtalad tid. Det är 98% som svarar att de 

upplever att personalen tar hänsyn till deras åsikter och önskemål om hur hjälpen skall utföras, i riket är 

nivån 86%.  

 

Ett område som kan förbättras är kommunikation och planering, då endast 66% av brukarna anser att 

personalen meddelar tillfälliga förändringar på ett tillfredsställande sätt, vilket ligger helt i nivå med rikets 

resultat på samma fråga. 

 

Brukarundersökningarna ger ett gott betyg till både Hemvården och våra äldreboenden i Hjo. Många 

brukare är trygga och sammantaget nöjda. Resultat för Hjo kommun är på många områden mer positivt 

eller i nivå med riket, dock pekar undersökningen på att det finns utrymme för förbättringar. Med denna 

undersökningen som utgångspunkt fortsätter vi nu arbetet med ständiga förbättringar av Vård och 

Omsorg i Hjo Kommun. 

 

Genomgående på alla frågor får Hemtjänsten ett bättre resultat 2019 än 2018 utom på två områden, det 

gäller just trygghet och förtroendet för personalen.  
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3.3 Egenkontroll av den sociala dokumentationen 

Det viktigaste sättet att kunna påverka sin egen vardag är genom att ha en genomförandeplan där det 

klart och tydligt framgår vilka behov och önskemål jag har och hur personalen gemensamt ska arbeta för 

att mina behov och önskemål ska tillgodoses. I samråd med brukare och anhöriga har kommunen infört 

en värdighetsgaranti som utlovar att alla brukare ska ha en genomförandeplan upprättad med delaktighet 

från den enskilde, senast två veckor efter att insatsen påbörjats.  

 

En välgjord genomförandeplan fungerar som ett viktigt verktyg för personalen i sitt arbete, samtidigt som 

den enskilde samt närstående vet vilka insatser man kan förvänta sig. Sammantaget ger en 

genomförandeplan förutsättningar för bättre kvalité och rättssäkerhet i omvårdnaden av den enskilde.  

 

I genomsnitt har 83% av personer i särskilt boende en aktuell genomförandeplan, och 70% har en 

genomförandeplan med dokumenterad delaktighet. Genomgående har andelen med dokumenterad 

delaktighet ökat sedan förra året. I riket är genomsnittet 91%, och 80% har en plan med dokumenterad 

delaktighet. Hjo kommuns äldreboenden hamnar därmed under genomsnittet i denna mätning. 

Hemvården har i årets mätning 72% godkända genomförandeplaner, ett steg år rätt håll från förra årets 

63% och jämförbart med riket (73%). I Hjo har dock nästan alla i Hemvården en namngiven 

kontaktperson (90%), medan i riket är det 83%.  
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3.4 Egenkontroll: Rapportering av ej verkställda beslut till IVO 

 

Generellt kan sägas att Hjo kommun har en mycket god förmåga att tillgodose brukarnas behov av vård 

och omsorg inom tre månader. Nedan redovisar vi undantagen från den regeln: 

 

LSS 

Under året har ett beslut om personlig assistans ej kunnat verkställas utan dröjsmål. Skäl till dröjsmålet 

var en försämring i brukarens hälsotillstånd samt försvårande omständigheter kring arbetsmiljön utifrån 

anhörigas önskemål om insatsen.  

 

SoL - väntetid till särskilt boende 

Under 2019 har Hjo kommun rapporterat in till IVO att 16 st individer har fått vänta mer än tre månader 

på att få flytta till ett boende enligt SoL. Vid dessa tillfällen riskerar kommunen att få betala vite.  Två av 

dessa personer valde dock att tacka nej till erbjuden plats och detta beslut har avslutats utan att 

verkställas.  

 

I Kommunens kvalitet i korthet jämförs väntetider till särskilt boende. Ett mått på tillgänglighet är 

väntetiden i snitt (antal dagar) för att få plats på ett äldreboende från ansökningsdag till erbjudande om 

plats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Källa: Enhetsundersökningen  

(Socialstyrelsens undersökning) 

Andel boende med aktuellt Genomförandeplan 2019 Andel 2018 Andel 2017 

Äldreomsorg    

Sjöryd 92% (92% med delaktighet) 77% 58% 

Sigghusberg 95% (76% med delaktighet) 74% 93% 

Villa Rosell 59% (38% med delaktighet) 81% 97% 

Säbo totalt 83% (67% med delaktighet) 83% 83% 

Hemvården 58% (58% med delaktighet) 72% 63% 

Funktionshinder  Resultatet anges ej i procent, utan bara 

att merparten av brukarna har en. 

-             - 
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Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, 

medelvärde: 

 

 

 

 

Under 2019 var den genomsnittliga väntetiden i Hjo 65 dagar från ansökan till erbjudande (att jämföra 

med 67 i riket). Väntetiden har ökat något i Hjo under året, från 47 dagar till 65, vilket är en konsekvens 

av att fler individer väntar på plats på nya Sigghusberg som beräknas öppna våren 2020. I övrigt har det 

iinte varit någon väntetid till Särskilt boende, somatisk inriktning. 

 

3.6 Egenkontroll: Uppföljning av värdighetsgarantier 

Kommunfullmäktige har fastställt värdighetsgarantier för Vård och Omsorg. Kommunstyrelsen har satt 

upp som ett mål att Vård och Omsorg ska efterleva dessa. Värdighetsgarantierna är ett strävansmål och 

sammanfattningsvis kan sägas att de flesta garantierna efterlevs till fullo.  

- I all semesterplanering i hela Vård och Omsorg behåller vi 50% av känd och van personal 

- Kontaktombud utses för varje brukare i alla verksamheter (utom personlig assistans) 

- Dagliga aktiviteter erbjuds på våra äldreboenden 

- Ett boendemöte och ett anhörigmöte arrangeras på varje äldreboende varje år. 

 

3.7 Baskrav och ansvarsbeskrivning 

Under 2019 har Vård och Omsorg i samverkan tagit fram ett dokument som samlar och beskriver 

”Baskrav och ansvarsbeskrivning för personal inom Vård och Omsorg i Hjo kommun”. Detta dokument 

samt våra Värdighetsgarantier skall syfta till att vara en vägledning i medarbetarnas arbete som 

omvårdnadspersonal och ska styra medarbetarens förhållningssätt och bemötande av de individer hen 

möter i sitt arbete. Dokumentet är ett viktigt steg i arbetet med att säkerställa att alla medarbetare i 

verksamheten har ett gemensamt förhållningssätt och värdegrund.  
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4. Avvikelser 

4.1 Synpunkter och klagomål 

Hjo kommun har ett system för synpunktshantering där synpunkter registreras, handläggs, besvaras och 

sammanställs. Systemet möjliggör för oss att ta ut statistik, följa upp vidtagna åtgärder och svar samt göra 

jämförelser över tid. Enhetschef ansvarar för att utifrån inkomna synpunkter analysera och förbättra 

verksamheten med personalens medverkan under APT eller motsvarande.  

 

Enhetscheferna informerar om Synpunkten på anhörigträffarna och kontaktombuden delar ut dem till alla 

nyinflyttade i Särskilt boende. Blanketter finns i entréerna i verksamheterna. I Hjo kommun är det fler än 

riksgenomsnittet som vet var man ska vända sig med klagomål. Det är även fler som anser sig veta detta i 

år jämfört med 2018 (57% av de som bor i särskilt boende och 69% inom Hemvården).  

 

Totalt registrerades 18st synpunkter under året inom Vård och Omsorg (att jämföra med 22st 2018 och 

18st 2017). Majoriteten är klagomål, 40% men det har även inkommit flera förslag, 24% samt beröm 8%. 

Synpunkterna är jämnt fördelat över alla verksamheter. Ex på inkomna synpunkter delges nedan: 

 

 

Enhet Synpunkt Åtgärd 

Särskilt boende Pris, kvalitet, innehåll och smak på maten 

samt synpunkt på hur maten serveras.  

Svar från socialchef angående 

kostpolicy. Måltidsenheten har 

träffat boende för att ta in 

synpunkter på matsedel och 

kvalitet. Enhetschef har lyft 

frågorna på Husmöte med 

boende och anhöriga. 

Hemvården Upplever att hemvårdens bilar kör med 

för hög hastighet 

Ständig dialog med personalen, 

Lyfter frågan på APT. 

Taxor Brukare boende på SÄBO ifrågasätter 

hyresnivåer samt matkostnad. 

Resulterar i svar till den enskilde 

från Enhetschef för Resurs och 

Bistånd. Denne redogör för 

hyressättning, samt hur 

beräkning av avgiftsutrymmet är 

fastlagt. Samt vad makostaden är 

baserad på.  

Sopsortering Synpunktslämnaren undrar varför man 

inte sopsorterar på äldreboendena?   

Viss sopsortering sker på alla 

äldreboenden, det finns kärl för 

glas, plast, tidningar m.m. i 

soprummen. Det finns inga kärl 

på avdelningarna utan personal 

går med ”skräpet” till 

soprummet. VoO kommer att 

ha med punkten som 

utvecklingsarbete i miljöarbetet 

framåt. 

Villa Rosell Synpunktslämnaren lämnar ett omdöme 

om det särskilda boende där hen bor. Hen 

Vad gäller maten står försöker vi 

anpassa utbudet så att det skall 
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tycker att: 

Personalen är den bästa som finns! 

Maten: både plus och minus 

Omvårdnaden: mycket god 

 

passa och uppskattas av så 

många som möjligt. 

LSS Ifrågasätter varför inte brukare inom LSS 

får del av statsbidrag 

Syftet med statsbidraget är att 

"införa eller höja en låg 

dagpenning till dem som deltar i 

daglig verksamhet enligt LSS". 

Hjo kommun kan inte söka 

statsbidrag för att införa 

dagpenning eftersom vi redan 

har infört s.k. 

habiliteringsersättning för många 

år sedan. Vi tillhör inte heller 

målgruppen med låg dagpenning, 

utan snarare så är vi med bland 

de kommuner som ger högst 

habiliteringsersättning. 

Statsbidraget är tillfälligt och det 

bedöms inte som en klok åtgärd 

att höja nivån på 

habiliteringsersättningen 

ytterligare om det sedan inte 

finns utrymme att behålla den 

nivån när statsbidraget upphör. 

 

4.2 Avvikelsehantering 

Vård och omsorg har i många år arbetat med avvikelserapportering i sitt verksamhetssystem Magna Cura. 

Generellt om avvikelsehantering kan sägas att under årens lopp har vi upptäckt en kvalitetsbrist i att 

avvikelser inte sammanställs, analyseras och återkopplas på ett systematiskt sätt. Detta framgår av 

kvalitetsberättelserna under de senaste åren. En arbetsgrupp tillsattes redan under 2017 för att arbeta 

med avvikelsehanteringen och för att göra ett pilotprojekt på Norrgården 2 med att prova att flytta över 

hanteringen till systemet DF Respons. Pilotprojektet pågick under lång tid, och möjlighet fanns att 

utvärdera och hitta bra fungerande arbetssätt för att säkerställa en säker och effektiv hantering av 

avvikelsen och dokumentation samt uppföljning av patienthändelsen, i samband med avvikelsen. 

Pilotprojektet föll mycket väl ut och deltagarna var nöjda med DF respons som 

avvikelsehanteringssystem. 

 

Kartläggning 

I led med Ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete har medarbetarnas attityder och 

förhållningssätt till avvikelser undersökts i en enkät om Patient-/Brukarsäkerhetskultur. Enkäten var del i 

ett material framtaget av SKR. Resultatet skall ge en bild av organisationens styrkor och svagheter i 

arbetet med patient-/brukarsäkerhet och förankra syftet med avvikelser. 
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Introduktion och övergång till DF Respons 

Under hösten 2019 har verksamheterna informerats om avvikelsehantering i DF respons och med start 

årsskiftet 19/20 övergick majoriteten av enheterna till avvikelsehantering i detta system. Enheten 

personlig assistans avvaktar införandet då de gör en översyn av sin IT-miljö. 

DF respons är ett redan etablerat system, som används för annan rapportering så som Arbetsskade- och 

tillbudsrapportering. Det är både användarvänligt och ger goda förutsättningar att få ut översiktlig 

statistik. Detta ger bättre förutsättningar att systematisk lära av de avvikelser som uppstår. Enkäten 

angående patient-/brukarsäkerhet belyste tre områden som behövde förstärkas för att öka kvaliteten i 

avvikelsehantering: Bemanning, Benägenhet att rapportera och Återkoppling och lärande. 

En övergång till systemet DF respons väntas ge positivt resultat avseende: 

Benägenhet att rapportera – ett mer användarvänligt system för inrapportering. 

Återkoppling – med bättre förutsättningar att systematiskt samla in information om och lära av det 

inträffade 

 

Enhetschefens roll 

Den som är ansvarig för insatserna och för verksamheten har en skyldighet att ta reda på varför 

kvaliteten brister och hur vi ska förebygga att det händer igen. Detta är enhetschefens ansvar och tid 

måste avsättas för att arbeta med avvikelserna på ett kvalitetssäkrat sätt. Dels ska ens personal ha god 

förståelse för värdet av att rapportera avvikelser så att de kommer in i systemet, sedan ska man ha det 

övergripande ansvaret för att utreda och avsluta avvikelserna och slutligen måste enhetschefen hitta 

former för att återkoppla avvikelserna till personalen på enheten så att syftet med hela 

avvikelsehanteringen uppfylls.  

 

Utmaningar framöver 

Under 2020 kommer fokus ligga på att få igång alla enheter i DF respons och ytterligare öka 

medarbetarnas benägenhet att rapportera avvikelser. Idag sker återkoppling och lärande på de enskilda 

enheterna. Vid APT, handledning eller teammöten. En utmaning ligger i att hitta samarbetsformers för 

systematisk återkoppling på systemnivå där lärdomarna från avvikelsehanteringen kommer hela 

organisationen till godo. En form för detta skulle kunna vara att inrätta ett Kvalitetsråd.  

4.3 Lex Sarah 

Nedan beskrivs hur verksamheten arbetar med rapporteringsskyldigheten enligt Lex Sarah, dvs 

skyldigheten att rapportera missförhållanden och risk för missförhållanden då någon lidit skada eller det 

finns en konkret och uppenbar risk att någons liv, säkerhet, psykiska eller fysiska hälsa kan skadas.  

 

Personalen har skyldighet att rapportera missförhållanden och risk för missförhållanden då någon lidit 

skada eller det finns en konkret och uppenbar risk att någons liv, säkerhet, psykiska eller fysiska hälsa kan 

skadas. Lex Sarah rapporter utreds av särskilt utsedd utredare, beslutas av vård- och omsorgschef och 

rapporteras på nästkommande utskottssammanträde. Utredningen ska visa om ett allvarligt 

missförhållande eller en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande har inträffat. Allvarliga 

missförhållanden och påtagliga risker ska anmälas till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO). 

 

Resultat av rapporteringsskyldigheten enligt Lex Sarah 

Under året 2019 har 22st Lex Sarah rapporter inkommit och utretts (att jämföra med 21 st 2018). Av 

dessa har 4 anmälts till IVO som allvarliga missförhållanden eller risk för allvarliga missförhållanden. IVO 

har i samtliga fall bedömt att händelserna är tillräckligt utredda och åtgärdade för att kunna avslutas 

direkt.  
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Enhet Rapport om Åtgärd 

Villa Rosell (föranlett 

anmälan till IVO) 

Misstänkt Ekonomisk övergrepp. 

Pengar fattas i en kassa. Alla 

boendes medel kontrolleras. I 

fyra kontantkassor saknas belopp 

beräknade till 190, 63, 235 och 

57 kr.  

 

Polisanmälan samt genomgång på 

APT av händelsen samt av Rutinen 

för hantering av brukarnas privata 

medel. Denna har reviderats, sänkt 

maxbeloppet och förstärkt rutiner 

kring kontrollräkning. 

Personlig Assistans Misstänkt ekonomiskt övergrepp. 

Saknar nyinköpta tröjor.  

Utredningen visar att det inte är 

klarlagt när och hur topparna har 

försvunnit. De går inte att utesluta 

att någon personal tagit dem, men 

det behöver heller inte vara så. Ibland 

försvinner saker oförklarligt. 

Servicebostad LSS Brist i bemötande. Anhörig till 

brukaren meddelar att brukaren i 

efterhand har upplevt dåligt 

bemötande i avstämningssamtal 

med daglig verksamhet och 

handledare på AME. 

Inför framtida möten är det lämpligt 

att en personal från Stödboendet 

alltid ska vara med Brukaren på 

planeringsmöten, så att det inte 

uppstår missuppfattningar och att 

man i ett tidigt skede kan ta tag i 

frågor/funderingar. 

Sjöryd Ekonomiskt övergrepp, boende 

bestulna på privata medel. Trots 

att pengar sedan tidigare 

incidenter är inlåsta i 

medicinskåp. 

 

En följd och åtgärd av tidigare ärende 

7848 har ledningsgruppen beslutat 

och justerat summa maxbelopp i 

rutinen för "Hantering av privata 

medel till max 1000 kr istället för 

som tidigare max 2000 kr. Pengar 

förvaras i låst medicinskåp, delegering 

krävs. Samtal förs med alla anställda 

av säkerhetssamordnare. 

Villa Rosell 

 

Bruten sekretess, i köket sitter 

omvårdnadspersonal och 

samtalar med annan anhörig om 

hur besvärlig en annan boende är, 

samtidigt som den boende 

kommer gåendes i dagrummet 

Tf Enhetschef aktualiserar ämnet på 

APT. Tf EC kommer att lyfta ämnet 

hur viktigt det är med sekretess och 

att man skrivit på en livslång 

sekretess vid anställningens början 

och att man måste tänka sig för vad 

man säger och till vem samt allvaret i 

sekretessen. 

Tf EC tar med exempel så att 

personal kan ha en diskussion kring 

ämnet och hur man ska förhålla sig. 

LSS Utebliven insats. Brukaren går på 

daglig verksamhet var iväg på 

halvdagsaktivitet med 

Boende på aktuelle boendet ska 

stöttas och uppmuntras till 

självständighet och ska klara att vara 
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musikgrupp. Blev lämnad hemma 

efter lunch. Det var ingen 

bemanning på boendet vid den 

här tiden. Han var hemma ca 1 

timme själv innan nästa personal 

kom. 

själva korta stunder. Är svårt att 

förutse allt som kan hända och rutin 

saknas för oförutsedda händelser av 

denna typ. Framöver ska man dock 

eftersträva en tydligare 

kommunikation mellan personalen på 

boendet och daglig verksamhet.  

 

Resurs och 

Biståndsenheten 

Bekant till brukare hör av sig 

brevledes, upplever brist i 

bemötande vid samtal mellan 

brukaren och 

biståndshandläggare, där den 

bekanta varit med som stöd. 

Biståndshandläggarens 

motivationsarbete kan ha 

missuppfattats av brukaren. 

Brukaren verkar ha uppfattat att 

biståndshandläggaren inte 

lyssnade till hennes önskemål. 

Enligt den gode mannen som var 

med vid rapporterad händelse, så 

hade biståndshandläggaren ett 

professionellt bemötande.  

 

 

Ett arbete kring bemötande, har 

påbörjats i kommunens 

vårdplaneringsteam, inklusive 

biståndshandläggarna. Det goda 

mötet ska genomsyra samarbetet. Ett 

studiebesök gjorts i Vara och då var 

biståndshandläggarna med enhetschef 

samt vårdplaneringsteamet med, bl.a. 

diskuterades samarbete och 

bemötande. 

I början på april ska 

biståndshandläggarna åka på en 

"Samverkans 

workshop/inspirationsdag" med fokus 

på bl.a. brukardelaktighet. 

Resurs och 

Biståndsenheten 

Bruten sekretess, där en 

biståndshandläggare i Hjo skrev 

ut ett meddelandeblad från 

verksamhetssystemet Magna 

Cura som innehåll 

personuppgifter och utskriften 

kom ut på en skrivare i Skövde 

kommun ("Skövde Nät"). 

IT-chef vidtog utskriftsbeslut från alla 

verksamhetssystem som innehöll 

känsliga personuppgifter.  

Teknisk lösning gjord i form av att 

IT-tekniker har rensat i Magna Cura 

och tagit bort de skrivare som inte 

ska finnas där. Så att ingen användare 

väljer ”fel skrivare”. 

EC på Resurs- och Bistånd diskuterar 

med medarbetarna rutiner/riktlinjer 

för utskrifter, vikten av att 

kontrollera inställd skrivare. 

Villa Rosell (föranlett 

anmälan till IVO) 

Fall –Rörelselarmet gick igång. 

Brukaren på väg till matsalen i 

vanlig ordning. Går istället fel väg 

och lyckas få upp branddörren, 

och faller nedför trappa. Klarar 

sig utan större skador. 

Informerat anhöriga, haft enskilda 

samtal med personal samt i 

personalgruppen. Förbättrat rutiner 

och arbetssätt. De förebyggande 

åtgärderna är rörelselarm samt 

tvåhandsfattning för att kunna öppna 

dörren samt att dörrar nu 

kontrolleras varje kvällspass samt 

efter strömavbrott, vilket 
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kommuniceras/påminns om varje 

dialogmöte. Personalen kontrollerar 

även dagtid att dörren är stängd. 

Sigghusberg (föranlett 

anmälan till IVO) 

Brist i utebliven insats – 

brukarens inkontinensskydd har 

bytts som behövligt under natten. 

 

 

Villa Rosell (föranlett 

anmälan till IVO) 

Brist i bemötande – timvikarie 

brister grovt i bemötandet av 

brukare. Brukaren är efter detta 

orolig och stressad fick ta 

behovsmedicin som hen har 

utskrivet mot ångest. 

EC har samtal med medarbetaren så 

snart hon fått kännedom om det 

inträffade. Medarbetaren avslutas 

efter detta samtal då hen visar 

bristande förståelse för 

konsekvenserna av sitt Hen arbetar 

inte vidare inom Vård och Omsorg i 

Hjo kommun. 

 

4.4 Klagomål och anmälan om fel i vården till IVO 

Under året har ett klagomål framförts till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO). Detta har lämnats 

över från IVO utan att ha föranlett åtgärd från deras sida. Klagomålet har sedan utretts internt. 

4.5 Tillsyn/Inspektion av IVO 

Under 2019 har inga inspektioner eller tillsyner av Vård och Omsorgs verksamheter ägt rum.  

5. Personalens medverkan och kompetens 

Grunden för det systematiska kvalitetsarbetet och säkerhetsarbetet är uppföljning och 

erfarenhetsåterföring genom regelbunden återkommande egenkontroll. Respektive chef ska säkerställa att 

deras personal arbetar i enlighet med processerna och rutinerna som ingår i ledningssystemet.  

 

Under året har en enkät avseende Patient-/Brukarsäkerhetskultur distribuerats till samtliga medarbetare 

inom Vård och omsorg. Brukar-/Patientsäkerhetskulturen är en del av organisationskulturen och präglas 

av rådande värderingar och normer i organisationen. Ett uttryck för kulturen i en vård-

/omsorgsverksamhet är ledarnas och medarbetarnas attityder och förhållningsätt till brukar-

/patientsäkerhet.  

 

Resultatet av enkäten redovisas i 10 olika dimensioner och mäter hur väl verksamheten lever upp till 

området. Resultatet tas fram genom en beräkning av svarat på vissa utvalda frågor och ger ett värde 

mellan 1 och 10, där 10 är bästa möjliga resultat. De 10 dimensionerna är: 

 

1) Öppenhet i kommunikation 

2) Återföring och kommunikation kring avvikelser 

3) Benägenhet att rapportera händelser 

4) Överlämningar och överföringar av patienter och information 

5) Högsta ledningens stöd till brukar-/patientsäkerhetsarbete 

6) Inte straff- och skuldbeläggande kultur 
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7) Lärande organisation 

8) Sammantagen säkerhetsmedvetenhet 

9) Bemanning 

10) Närmaste chefens agerande kring patientsäkerhet 

 

Svaren från medarbetarna tyder på en medvetenhet kring frågorna och ett gott självskattat läge för 

verksamheten gällande patientsäkerhet. Dock finns en tydlig diskrepans i detta resultat mot det faktiska 

antalet avvikelser som rapporterats in, tex har så många som 75% inte rapporterat in någon enda risk 

(möjlighet till att en vårdskada/missförhållande ska inträffa) under de senaste 12 månaderna. 

 

Det sammanlagda resultatet (här utesluter vi dimension 5 och 6 pga låga svarsfrekvensen på frågorna) 

visar att de främsta utvecklingsområdena återfinns inom områdena: 

 

• Återföring och kommunikation kring avvikelser 

• Benägenhet att rapportera händelser 

• Bemanning 

 

 
 

 

Dessa tre områden sammanfattar det fortsatt arbetet; att alla enheter kommer igång med rapportering i 

DF respons, istället för Magna Cura, ett mer användarvänligt system, framförallt i syfte att få fram 

underlag för lärande och systematisk kvalitetsarbetet kring de avvikelser och risker som rapporteras. 

Detta ger förhoppningsvis bättre förutsättningar för både återföring och kommunikatorn kring det 

inträffade och en större benägenhet att faktiskt rapportera händelser. 
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Vidare upplever personalen flera situationer kopplade till bemanningssituationen där 

avvikelserapporteringen påverkas negativt. Detta beskrivs som situationer med underbemanning och 

situationer kopplade till att det är en hög andel ovan och ny personal på arbetsplatsen. Arbetet med 

Heltid som Norm – Hållbart arbetsliv är en viktig nyckel för förbättringar på detta område. 

 

Kompetens och utveckling 

Kvalitet i vården förutsätter god kompetens bland medarbetarna. Kontinuerlig kompetensutveckling skall 

därför bedrivas för att bibehålla och öka kompetensen. 

För 2019 fanns en utbildningsplan framtagen som till stora delar har följts. I Kompetensförsörjningsplanen 

för 2019 har ledningsgruppen därför bla valt att fokusera på: 

 

- Basutbildning (lagar, hygien, läkemedel, delegering, förflyttning, värdegrund och personcentrerad 

vård) 

- Förflyttningsutbildning 

- Jobba säkert med läkemedel, webbutbildning 

- Palliativ utbildning – webbutbildning 

- HLR, för hela Vård och Omsorg 

- Demens ABC 

- Durewall – förflyttning och bemötande vid utåtagerande beteende. 

 

Sammanfattning av 2019 och strategier för 2020 

Vård och Omsorgs ledningsgrupp har gått igenom och analyserat avvikelser och egenkontroll för att 

identifiera de viktigaste förbättringsområdena.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att vår egenkontroll inte ger oss indikationer på allvarliga, systematiska 

kvalitetsbrister. Brukarundersökningarna i Hemvården och Särskilt boende visar på ett mycket gott 

resultat i jämförelse med riket och Västra Götalandsregionen. För särskilt boendes del ligger resultatet 

genomgående över rikets och Hemvården total är i linje med riket, med bättre resultat på vissa områden.  

 

Synpunkterna som tas emot hanteras inom utlovad tid och leder ofta till konkreta förbättringar eller 

åtgärder. Antalet rapporterade missförhållande ligger på samma nivå som förra året. Kvaliteten på 

utredningarna är hög och leder till tydliga förbättringsåtgärder. Genomgående pekar rapporterna och 

påföljande utredningar på ett behov av att arbeta med följsamheten till de rutiner som tas fram. 

Medarbetarna inom Vård och Omsorg är idag rörliga, rör sig över fler enheter och byter oftare 

arbetsplats än tidigare. Vidare är det en relativt hög omsättning av personal. Detta ställer i framtiden ännu 

högre krav på tydliga rutiner, bra introduktion och enhetliga arbetssätt över enheterna. 

 

Delaktighet och återkoppling 

Idag används teamträffar och APT för att göra personalen delaktig i det systematiska kvalitetsarbetet, men 

det råder stora skillnader mellan hur enheterna gör personalen delaktiga i det systematiska 

kvalitetsarbetet. På teamträffarna arbetar de flesta enheter med gemensam analys och förbättringsarbete 

utifrån kvalitetsregistren, men fortfarande har vi inte nått i mål så att samtliga enheter har motsvarande 

arbetssätt. 
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Det finns också ett behov av att återkoppla andra delar i kvalitetsarbetet till personalen (avvikelser, Lex 

Sara rapporter, klagomål, brukarundersökningar, internkontrollrapporter osv). Görs inte detta med 

delaktighet från personalen finns det en risk att våra analyser inte utmynnar i konkreta 

förbättringsåtgärder på enheterna. Det är viktigt att alla enheter hittar arbetsformer för enhetschef och 

personal att tillsammans gå igenom resultat av avvikelser, enkäter och annan egenkontroll för att kunna 

analysera, förbättra och planera framåt.  

 

 

Samordnad Individuell Plan, SIP 

Hemvården har idag inga fastlagda rutiner för gemensam analys och förbättringsarbete, motsvarande 

Teamträffar. Hemvården behöver fortsatt fokusera på att komma igång med Samordnad Individuell 

Planering, SIP för sina brukare med behov av samordnade insatser. Detta är ett arbetssätt som för deras 

del kan ersätta Teamträffarna. Dock upplevs hanteringen kring SIP i dagsläget som otydlig. Detta intryck 

delas med flera aktörer. En revidering av riktlinjen för SIP är på gång regionalt. Under våren 2020 väntas 

en reviderad riktlinje presenteras. I samband med detta finns möjlighet att utbilda personal och få en ökad 

och systematisk användning. 

 

Värdighetsgarantierna uppfylls inte alltid till 100%, men själva syftet med värdighetsgarantierna är att 

utgöra ett strävansmål som alla medarbetare hela tiden har för ögonen. De fungerar som ett tydligt 

styrmedel i vår verksamhet. Vi planerar t ex våra semestrar och våra dagliga aktiviteter på boendena 

utifrån det som utlovas i garantierna. Den dagen vi alltid utan undantag lever upp till garantierna kommer 

de inte längre att behövas som garantier. En viktig pusselbit blir den Kompetensförsörjningsplan som Vård 

och omsorg tagit fram för 2020. En viktig grund för att hålla i möjligheten att bemanna med välkänd och 

rutinerad personal är att säkra tillgången på personal, både fast anställd och lämpliga vikarier. 

 

 

Vård och Omsorgs ledningsgrupp har gemensamt tagit fram en aktivitetslista och 

verksamhetsplan för 2020 där följande förbättringsåtgärder anses vara de mest centrala för 

att leva upp till kraven i SOSFS 2011:9:  

 

- Att hitta former för systematisk återkoppling och lärande av avvikelser på organisationsnivå  

 

- Öka kunskapen kring samordnande individuell plan, SIP och öka användandet av detta vilket kan 

säkra att ansvar och rollfördelning när en brukare gränsar till fler verksamhetsområden. 

 

- Kompetensförsörjning - medarbetare med rätt kunskap på rätt plats.  

 

- Öka aktiva användandet av årshjul. Finna former för att öka följsamheten till de rutiner och 

arbetsordningar som finns i verksamheterna. 

 

 

 

 


