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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 ”Verksamhetsuppföljning för Vård och Omsorg 2018” 
som redovisar hur Vård och Omsorg arbetat under 2018 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 2018 har arbetet fortsatt med att städa bort inaktuella rutiner och skapa en Rutinpärm för varje 
enhet och på så sätt samla alla verksamheternas rutiner centralt. Alla rutiner finns i katalogen 
T/Vo/Gemensam/Verksamhetspärm. I samband med införandet av Office 365 vilket medförde att en stor 
del av de anställda i förlängningen inte komma att ha tillgång till T:katalogen har ett nästa steg tagits i 
handhavandet av rutinerna. 
För Hemvården ligger nu alla rutiner samlade på verksamhetens egen sida på intranätet Eira. Lätt 
åtkomligt från både dator och telefon. Tekniken öppnar även för nya möjligheter att tex skapa aviseringar 
i verksamheternas sharepointgrupper när en rutin tillkommit eller förnyats. 
Under 2019 kommer även Särskilt Boendes och Funktionshinderenhetens rutinpärmar att läggas ut på 
EIRA. 
 
Arbetet med att fram nya rutiner sker kontinuerligt. Exempel på Rutiner som tillkommit under 2018: 
 
 - Rutin och handlingsplan för riskbedömning vid arbete i enskilt hem. Ett viktigt instrument för att 
förebygga tillbud och situationer som skapar en potentiellt skadlig arbetsmiljö. 
 
 - Rutin när brukare inte är hemma/inte öppnar dörren.  
Syftet med rutinen är att all personal ska veta hur situationen ska hanteras om en brukare inte öppnar 
dörren vid ett planerat besök. Rutinen gäller för besök i brukarnas hem oavsett om det är Hemvården, 
Boendestöd, HoS-enheten eller Funktionshinderenheten som utför besöket. 
 

Handlingsplan för 2019 

Verksamheterna förfogar idag över gedigna rutinpärmar och har ett väl fungerande arbetssätt kring 
åtkomst till rutinerna. Dock är rutinerna många till antalet och det finns en utmaning att hålla dem både 
aktuella både i innehåll och framförallt i följsamhet. I handlingsplanen för 2019 ingår att se över det årshjul 
enhetscheferna använder för uppföljning av arbetsmiljö och verksamhet och att i detta skapa utrymme för 
systematiska genomgångar av de rutiner som finns för att öka medvetenhet om dem och följsamheten till 
rutinerna. Verksamheten under året har även visat på behov av att ta fram en processkarta som tydliggör 
ansvar och rollfördelning mellan Arbete och socialtjänst samt vård- och omsorg, i första hand avseende 
verkställighet av boendestöd socialpsykiatri. 
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2. Riskanalyser  

 

2.1 Internkontroll-den årliga riskanalysen 

Inför 2018 gjorde Vård och Omsorgs ledningsgrupp sin årliga genomgång av risker som kan inträffa i 
verksamheten. Två 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 2017: 

Risk Kontroll  Åtgärd 
Kontaktperson LSS - Risk 
att brukaren inte får insatsen 
och att kommunen har 
kostnader för insatsen som 
inte ger avsett värde. 

Genomgång av rutiner 
samt samtal med 
ansvarig verkställare 
samt 
biståndshandläggare. 

Kontrollen visar att den rutin som idag följs 
minimerar riskerna. Denna innefattar 
dessutom nödvändig information för att 
arbetssättet ges förutsättning för god 
kontinuitet och inte är personbundet. Rutinen 
skall finnas i Verksamhetspärmen. 

Sätt ljus på natten i social 
dokumentation -  
Kontrollera att brukarnas 
behov nattetid är beskrivna i 
en genomförandeplan. 

Samtliga 
genomförandeplaner på 
Särskilt boende, Sjöryd 
samt Sigghusberg har 
gåtts igenom för att 
undersöka huruvida 
behoven nattetid 
beskrivs utifrån ett 
personcentrerat sätt. 
 

Resultatet av genomgången av 
genomförandeplanerna visar att den enskildes 
behov nattetid i mycket låg grad är beskrivna 
för just natten. Vi kan konstatera att 
processen för hur en genomförandeplan tas 
fram är gedigen och väl fungerande för 
beskrivning av behoven dagtid. Dock finns 
utrymme för att förbättra den mall som ligger 
till grund för att skriva Genomförandeplanen. I 
mallen nämns natten, men genom ett 
förtydligande och med tydliga exempel kan 
bättre förutsättningar ges för att lyfta de 
individuella behoven nattetid. Kontrollen 
påvisar även att det finns behov att mer tydligt 
lyfta nattens del av dygnet för den boende och 
att inkludera nattens personal i arbetet med 
Genomförandeplanen. 
Då det endast är dagpersonal som är 
kontaktombud för de boende finns en risk att 
processen med informationsinsamling till 
grund för genomförandeplanen därmed missar 
nattens behov, då nattens personal inte i 
tillräckligt hög grad är involverad. 
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2.2 Riskanalyser inför förändringar m.m.  

Enhetscheferna och vård- och omsorgschefen 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. 
 
Till skillnad från 2017 så har det under 2018 genomförts och dokumenterats ett flertal riskanalyser på 
enheterna. Metoden har använts för att säkra verksamheten för brukare och personal inför olika typer av 
förändringar.  
 
För Vård och Omsorg som helhet har det under höst 2018 pågått en översyn av organisationen, vilket 
lett till en organisationsförändring. Förändringen har medfört förändringar i chefstillhörighet för en del 
medarbetare samt tillkomst av en ny enhetschefstjänst. Förändringarna har bedömts enligt modellen för 
Riskanalys tillsammans med fackliga företrädare i två omgångar. 
 
Inom tex Funktionshinderområdet har det gjorts tre stycken riskanalyser: för Klammern - Alla kan, 
Dagverksamheten Smedjan samt för Socialpsykiatri boendestöd. Dessa gällde nya arbetssätt respektive 
ökat inflöde av beslut. Resurs- och biståndsenheten har använt metoden för att bedöma risker vid 
organisatoriska förändringar och HoS enhet för bedömning av arbetsmiljöpåverkan vid minskad 
bemanning. 
 
Bemanningsenheten har under hösten på försök varit stängd på söndagar under fyra veckor. Försöket var 
en del i en satsning att skapa utrymme att lägga tid på rekrytering och intervjuer av potentiella nya 
vikarier till verksamheterna. Förslaget föregicks av en riskanalys gemensamt med fackliga parter. 
  
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 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 2019 

Under 2019 kommer arbetet med riskanalyser främst fokusera på ett systematisk arbetssätt kring 
hanteringen av avvikelser samt finna struktur och former för systematisk analys och uppföljning av det 
som rapporteras. Arbetet kommer att föregås av en grundlig undersökning av Patientsäkerhetskulturen 
inom kommunens vård och omsorg. 
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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 
2018. 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? 

2018 års brukarundersökning på Hjo kommuns äldreboenden visar på en fortsatt hög nivå, 88% av de 
boende, som är ganska eller mycket nöjda med sitt äldreboende. Detta kan jämföras med 81% för hela 
riket. En stor del av de boende, 87% upplever att personalen har tillräcklig tid att utföra sitt arbete hos 
dem, jämfört med 72% i riket. Även på området Boendemiljö så är Hjoborna genomgående mycket nöjda. 
Både när det gäller trivsel inom- och utomhus är man i Hjo i betydligt högre grad mer nöjda än 
genomsnittet i riket. 

På området Mat och måltidsmiljö ser vi i Hjo en märkbar förbättring mot förra året med 84% nöjda 
brukare mot förra årets 74%. Äldreboendena får sin mat från Centralköket som lagar traditionell 
husmanskost från grunden och med en målsättning om att erbjuda 100% svenskt kött.  

På alla uppmätta områden visar de som bor på äldreboende i Hjo genomgående högre andel positiva svar 
än i riket som helhet. Dock finns områden som kan förbättras och detta gäller särskilt frågor kring 
kommunikation, flexibilitet och möjligheten att själv få välja tex tider och aktiviteter utomhus. Detta 
behov av utveckling återfinns även i svaren från Hemvårdens brukare. SÄBO får överlag på alla frågor mer 
positiva svar än i riket som helhet. 

Sjöryd får ett mycket fint betyg av sin brukare med 100% positiva svar på frågan om gott bemötande från 
personalen, 100% förtroende för personalen och 100% positiva svar på frågan om brukaren sammantaget 
är nöjd med sitt boende. Vid förra årets mätning var de boende på Sjöryd märkbart mindre nöjda med 
gemensamhetslokalerna. Under året har dessa genomgått en renovering och i årets mätning anger hela 
92% av de svarande att de tycker det är trivsamt i de gemensamma utrymmena. Ett utvecklingsområde 
för Sjöryd återfinns i upplevelsen av måltiderna som en trevlig stund på dagen, där endast 64% av de 
svarande angav ett positivt svar (att jämföra med 80% positiva svar i Hjo som helhet). 
 
Sigghusberg fick i förra mätningen ett märkbart lägre resultat än övriga boenden. Dock var 
svarsfrekvensen på Sigghusberg då mycket låg (20%) I år har boendet en svarsfrekvens på 49% och ett 
resultat som står sig väl mot övriga särskilda boenden i kommunen samt mer positiva svar än i riket. 
 
Villa Rosell får över lag fina betyg av sina boende dock visar årets mätning på att man i mindre grad är 
nöjd med sin möjlighet att komma utomhus, samt med miljön utomhus. 
 
 

http://www.hjo.se/
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Enhet Andel positiva svar 
 Fick plats på önskat äldreboende  87 (riket) 
Sigghusberg 92 (86) 
Sjöryd 100 (75)  
Villa Rosell 100 (100) 
Trivs med sitt rum/sin lägenhet  74 (riket) 
Sigghusberg 82 (73) 
Sjöryd 86 (75) 
Villa Rosell 91 (83) 
Tycker det är trivsamt utomhus runt boendet  66 (riket) 
Sigghusberg 86 (77) 
Sjöryd 75 (83) 
Villa Rosell 80 (95) 
 Möjligheterna att komma utomhus är bra 57 (riket) 
Sigghusberg 81 (35) 
Sjöryd 62 (46) 
Villa Rosell 68 (74) 
Tycker att maten smakar bra 74 (riket) 
Sigghusberg 94 (65) 
Sjöryd 80 (71) 
Villa Rosell 79 (83) 
Personalen har tillräckligt med tid för arbetet 72 (riket) 
Sigghusberg 82 (79) 
Sjöryd 80 (82) 
Villa Rosell 95 (88) 
Får bra bemötande från personalen 93 (riket) 
Sigghusberg 94 (88) 
Sjöryd 100 (100) 
Villa Rosell 100 (91) 
Personalen tar hänsyn till den äldres egna åsikter och 
önskemål   79 (riket) 
Sigghusberg 80 (64) 
Sjöryd 87(93) 
Villa Rosell 80 (96) 
Känner sig trygg på sitt äldreboende 88 (riket) 
Sigghusberg 93 (82) 
Sjöryd 93 (100) 
Villa Rosell 81 (96) 
Är nöjd med de aktiviteter som erbjuds på äldreboendet   64 (riket) 
Sigghusberg 92 (43) 
Sjöryd 73 (71) 
Villa Rosell 76 (74) 
Besväras inte av ensamhet  35 (riket) 
Sigghusberg 44 (43) 
Sjöryd 46 (18) 
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Villa Rosell 41 (52) 
 Har lätt att få träffa läkare vid behov 54 (riket) 
Sigghusberg 85 (47) 
Sjöryd 82 (64) 
Villa Rosell 71 (79) 
Är sammantaget nöjd med äldreboendet  81 (riket) 
Sigghusberg 76 (88) 
Sjöryd 100 (87) 
Villa Rosell 92 (88) 

 

3.2 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen-hemtjänst? 

Hemvården får som sammantaget betyg ett lägre betyg i år än förra året, och även ett lägre betyg än 
rikets snitt. Dock visar resultatet från brukarundersökningen för Hemvården i Hjo visar på trygga brukare 
med stort förtroende för personalen. Hela 91% känner sig trygga att bo hemma med stöd från 
hemvården. De allra flesta 94% känner även ett gott bemötande från personalen och man upplever i hög 
grad att personalen utför sina arbetsuppgifter väl och kommer på avtalad tid. Dessutom ger 81% ett 
positivt svar på frågan ”Brukar personalen ha tillräckligt med tid för att kunna utföra sitt arbete hos dig?” 

Områden som visar på behov av förbättringar återfinns för Hemvården inom områdena kommunikation, 
flexibilitet och möjligheten att själv påverka tider. 

 
3.4 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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3.5 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 Ledsagarservice enligt LSS tagit 6 månader att verkställa p g a svårighet att 
hitta lämplig uppdragstagare. Ett beslut om Personlig Assistans har ej kunnat verkställas inom 3 månader 
på grund av resursbrist då man saknar lämplig uppdragstagare. I detta fall planeras en anpassning i hemmet 
som beräknas komma igång i början av 2019. 
 
SoL - väntetid till särskilt boende 
 
Under 2018 har Hjo kommun rapporterat in till IVO att 11st 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.  En 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 2018 Andel 2017 Andel 2016 

Äldreomsorg    

Sjöryd 77% (77% med delaktighet) 58% 76% 

Sigghusberg 74% (51% med delaktighet) 93% 88% 

Villa Rosell 97% (83% med delaktighet) 97% 81% 

Säbo totalt 83% (70% med delaktighet) 83% 82% 

Hemvården 72% (70% med delaktighet) 63% 97% 

Funktionshinder  Resultatet anges ej i procent, utan bara 

att merparten av brukarna har en. 

-             - 
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Under 2018 var den genomsnittliga väntetiden i Hjo 47 dagar från ansökan till erbjudande (att jämföra 
med 53 i riket). Detta visar på att Hjo kommun hade snabbare handläggning och större tillgänglighet till 
äldreboende än riket i stort. 

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. I Vård och Omsorgs uppföljning av 
Verksamhetsplan 2018 har Vård och Omsorg redovisat hur man arbetat för att uppnå garantierna och 
vilka resultat som uppnåtts i t ex brukarundersökningar på området. 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. 
 

100-vision 

De värdighetsgarantier vars måluppfyllnad är svårare att bedöma är garantin om att man som 
brukare alltid ska få ett gott och respektfullt bemötande. Årets brukarundersökning från Socialstyrelsen 
visar att bland de boende på kommunens särskilda boende tycker 98% att de får ett gott bemötande av 
personalen. Vi ser positivt på ökning från förra årets 93%. Bland hemtjänsttagarna svarade 94% att de får 
ett gott bemötande av personalen. Detta är en viss nedgång från förra året, men ett gott betyg. Dock 
kvarstår 100% gott bemötande kvar som den vision och mål vi strävar efter. 
 
En annan värdighetsgaranti vars måluppfyllnad är svår att bedöma är garantin om att man som brukare ska 
ha möjlighet att påverka utformningen av sina insatser. Genomförandeplanen är naturligtvis central 
eftersom det är i den vi dokumenterar hur brukaren önskar få hjälpen utförd. Garantin kan inte anses 
vara uppfylld då vi ännu inte uppnått 100% godkända genomförandeplaner, men samtidigt uppger 
brukarna i brukarundersökningarna att de i hög grad upplever sig styra över sin egen vardag. 82% anser 
att personalen tar hänsyn till önskemål om hur hjälpen ska ges (att jämföra med 79% i riket), 77% anser 
att de kan påverka tiden för insatserna (61% i riket).  
 
I led med målsättningen att möta brukarens önskemål finns dock anledning att se över hur hög grad av 
flexibilitet med tider kan påverka personalkontinuiteten, dvs i vilken grad brukaren får träffa ett mindre 
antal personal under en dag eller fler olika. Här finns en utmaning att möta två skilda behov på bästa sätt. 

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 
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riksgenomsnittet som vet var man ska vända sig med klagomål (51% av de som bor i särskilt boende och 
60% inom Hemvården), men ändå förvånansvärt få med tanke på informationsspridningen som 
genomförts och systemet har varit i bruk på oförändrat sätt en längre tid. 
 
Totalt registrerades 22 synpunkter under året inom Vård och Omsorg (att jämföra med 18st 2017 och 
19st 2016). Synpunkterna som inkommit handlar om diverse olika frågor, det finns ingen gemensam 
sakfråga som brukarna är missnöjda med. Den stora kategorin, 47% är dock klagomål följt av frågor 26%. 
Det är inte heller någon särskild enhet eller verksamhet som omnämns i synpunkterna, utan det är jämnt 
fördelat över alla verksamheter. Ex på inkomna synpunkter som föranlett åtgärder: 
 
 
Enhet Synpunkt Åtgärd 
Funktionshinder Boendestöd, brist på personal och upplevd 

brist på introduktion av vikarier  
Informerat och lyft situationen 
med personaltäthet för 
boendestöd 

Hemvården Parkering hemvården Ytterligare påminnelse till 
personal genomgånget på APT. 

Vård och omsorg Anhörig tackar för fin omvårdnad, uppger 
bekymmer över att medarbetarna på 
särskilt boende inte kan erbjudas heltid i 
önskad grad undrar vad kommunen gör åt 
detta. 

Upplyser om att det i Hjo 
kommun pågår en översyn av 
möjligheten att erbjuda heltid i 
ökad utsträckning till de som 
önskar inom Vård och Omsorg.  

Hemvården Synpunkt angående säkerhetstänket. 
Många olika personal hos brukarna och 
vikarier. Frågar hur brukare skyddas mot 
bedrägeri och tex stölder.  

Arbete pågår med att utforma 
en fotolegitimation för alla våra 
anställda i hemtjänsten så att de 
ska kunna legitimera sig när de 
kommer hem till en brukare. 
Utrustar även vår personal med 
namnskyltar, arbetskläder, 
inklusive ytterkläder samt 
väskor, där det tydligt framgår 
att de kommer från Hjo 
kommun. 

LSS Ifrågasätter varför inte brukare inom LSS 
får del av statsbidrag 

Har sett över vilka möjligheter 
vi hade att ta del av bidraget. 
Hjo kommun kunde 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.  
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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. 
Den brist som upplevdes med det nya systemet var att personalen efter att de rapporterat en avvikelse 
inte kunde följa utvecklingen i ärendet. Vad händer med den enskilde patienten och hur ska vi ta hand om 
hen efter avvikelsen? I Magna Curas avvikelsemodul dokumenterades patientinformation och personalen 
kunde följa legitimerad personals bedömning av åtgärder hos patienten i avvikelsemodulen. Detta 
upplevdes som en brist. 

Nödvändiga förändringar: 

Förtydliga skillnaden mellan kvalitetsarbete och patientarbete 
Det tidigare sättet att arbetet belyste det faktum att en avvikelserapport inte är en journalhandling utan 
en del i vårt kvalitetsarbete. Avvikelsehanteringen handlar inte i första hand om vad som händer den 
enskilde brukaren/patienten utan om att utreda brister i verksamhetens kvalitet för att hela tiden kunna 
förbättra den. Man måste skilja på kvalitetsarbete (som bedrivs i avvikelsehanteringssystem vid sidan av 
journalen) och patientarbete (som ska dokumenteras i journalen). 
 
Säkra informationsöverföringen mellan omvårdnadspersonal och legitimerad personal 
Eftersom omvårdnadspersonal inte hade tillgång till omvårdnadsplan/journal i Magna Cura så fanns inte 
heller någon säker informationsöverföring mellan legitimerad personal och omvårdnadspersonal.  
Kontakt har tagits med ett flertal kommuner och den sammantagna slutsatsen är att det finns anledning 
att öppna upp åtminstone läsbehörigheter för omvårdnadspersonalen eftersom patientsäkerheten 
riskeras mer av att ha bristande rutiner för informationsöverföring, än av att man öppnar upp en 
läsbehörighet för den personal som har en nära vårdrelation till patienten. Inga av de farhågor som funnits 
innan speglingen möjliggjorts har besannats i de kommuner där man gått vidare med åtgärden. 
Tillägg till verksamhetssystemet som kan hantera denna spegling är därför beställt. 

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.  
 
Lärdomar och återkoppling till enheten 
Arbetet med avvikelsehantering har också förtydligat att vi måste hitta bra arbetsformer för att 
återkoppla lärdomar vi drar av avvikelserna och göra personalen delaktig både i  

1) det systematiska kvalitetsarbetet (vad ser vi för mönster i avvikelserna, vad vi behöver göra 
annorlunda, brister i rutiner osv) och  

2) patientnära bedömningar och åtgärder.  
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Kartläggning 
För att få rätt förutsättningar för god kvalitet i det fortsatta arbetet med avvikelsehantering kommer 
verksamheten grundlägga arbetet med en kartläggning av Patientsäkerhetskulturen inom hela 
verksamheten. Till stöd använder vi oss av SKLs framtagna material för denna typ av mätning och inleder 
med en enkät ställt till all personal inom vård och omsorg. 
 

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 har 21 st Lex Sarah rapporter inkommit och utretts (att jämföra med 22 st 2017). Av dessa 
har 3 anmälts till IVO som allvarliga missförhållanden eller risk för allvarliga missförhållanden. IVO har 
bedömt att händelserna är tillräckligt utredda och åtgärdade för att kunna avslutas direkt.  
 
 
Enhet Rapport om Åtgärd 
Sigghusberg Brist i utebliven insats. Rapportör 

menar att brukare ej fått insatsen 
dusch av LSS-nattpersonal. 
 

Insatsen utför under fm. Påföljande 
samtal med berörd personal. 

Hemvården (Har föranlett 
IVO-anmälan) 

Brist i utebliven insats. Brukare 
larmar, personalen kommer till 
fel brukare pga namnförväxling 

Revidering av rutinen "Trygghetslarm, 
sökrutin" är genomförd och 
förtydligad för personalgruppen vid 
APT. Personalen är noggrann med att 
fråga efter uppgifter från 
larmcentralen som säkerställer att de 
har rätt identitet och rätt uppgifter 
på den som larmat. 

Personlig Assistans Brist i bemötande. Vikarie med 
olämpligt beteende mot brukare 
och kollegor. Personen avvek 
under arbetspass efter osämja 
med kollega som påpekat det 
olämpliga beteendet.  

Personen är inte längre anlitat som 
vikarie vare sig i denna abetsgrupp 
eller inom LSS. Kollegan kände väl till 
och tillämpade rutinen för hur man 
kan tillkalla en arbetskamrat akut 
då det uppstår oväntade 
situationer.  

Sigghusberg Brist i bemötande, anhörig 
uttrycker oro. 
 

Samtal i personalgruppen, 
handledning samt revidering av 
Genomförandeplan 
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Personlig ass Brist avseende utrustning. Vid 

byte av nyckelskåp fick inte all 
personal information om ny kod.  

Sett över rutiner för beställning – 
utförande av tjänster mellan olika 
enheter, Utsett ansvarig att byta kod 
regelbundet samt skapa rutin för att 
sprida info till alla kollegor. 

Hemvården 
(Har föranlett IVO anmälan) 
 
 

Utebliven insats och brist i 
dokumentation. Missförstånd 
uppstod kring länd på 
sjukhusvistelse och insatsen 
plockades bort manuellt ur 
planeringssystemet Kompanion. 

Rutin över hur arbetet med planering 
ska ske behöver upprättas. Ändrade 
arbetssätt med mindre 
planeringsgrupper. Utbildning i 
planeringssystemet Kompanion under 
våren. 

Villa Rosell Brist i utebliven insats och 
bemötande. Brukaren uppger sig 
inte fått den hjälp hon behöver 
och brukar få på natten. 

Uppdatera genomförandeplan så att 
det tydligt och detaljerat 
framkommer vilken hjälp Brukaren 
ska ha nattetid. På så vis får Brukaren 
likartad hjälp oberoende vem som 
arbetar. 

Hemvården Utebliven insats och brist i 
dokumentation. Utebliven 
duschning i samband med Trygg 
och Säker hemgång. 

Skapat rutin för "Trygg och säker 
hemgång". Uppföljning med den 
enskilde några dagar efter hemkomst. 
Personal bör dokumentera detaljerat 
i genomförandeplanen för att undvika 
missförstånd. 
Kontaktperson till den enskilde 
ska/bör vara delaktig i SIP 
(Samordnad Individuell 
Vårdplanering) 

Korttidsavdelningen/Sjöryd Utebliven åtgärd, brukare har 
gått ut utan att personal 
uppmärksammat detta. 

Rörelselarm installerat direkt efter 
händelsen. Information till personal 
om tydligare dokumentation av risk 
för dylika händelser. 

Sjöryd Utebliven insats, ej tillräcklig 
tillsyn på natten. 

Förtydliga rutiner och gå igenom GP 
med alla även nattens personal. 

Sjöryd 
(Har föranlett IVO-anmälan) 

Ekonomiskt övergrepp. Pengar 
som vi ansvarar för och har varit 
inlåsta saknas från flera boende. 
Så även personalens kaffekassa 

Kontroll av pengar/kassabok hos alla 
boende på Sjöryd.  Polisanmälan 
gjord på de stölder som har 
upptäckts. Personlig information till 
all personal. 

Sigghusberg Fysiskt och psykiskt övergrepp 
brukare misshandlad av annan 
boende 

Erbjudit Brukaren möjlighet att byta 
avdelning. Kontinuerlig diskussion 
kring bemötande och arbetssätt. 
Durewall-utbildning samt 
handledning/utbildning av BPSD 
instruktör till hela personalgruppen. 
Hot och Våldsplan för denna 
avdelning så att alla är trygga i hur 
man ska agera i skarpt läge. 
Kallar till SIP(Samordnad Individuell 
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Plan) för att få ett mer effektivt 
personcentrerat arbetssätt som 
gynnar både brukare och personal. 

 

4.4 Klagomål och anmälan om fel i vården till IVO 

Under året har inga klagomål lämnats in direkt till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO). 

4.5 Tillsyn/Inspektion av IVO 

Under 2018 har inga inspektioner eller tillsyner av Vård och Omsorgs verksamheter ägt rum.  

5. Personalens medverkan och kompetens 

Respektive chef ska säkerställa att deras personal arbetar i enlighet med processerna och rutinerna som 
ingår i ledningssystemet. 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 gör detta.  
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.  
 
Då Hemvården är en enhet som inte riktigt kommit igång med tematräffar kommer de under 2019 
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. 
 

Personalens kompetens 

En förutsättning för att uppnå god kvalitet i verksamheten är att kompetensnivån bland personalen är hög. 
Kontinuerlig kompetensutveckling skall därför bedrivas för att bibehålla och öka kompetensen. 
För 2018 fanns en utbildningsplan framtagen och denna har i stora delar följts. Det finns fortfarande ett 
stort behov av vidareutbildning och kompetenshöjning inom Vård och Omsorg. I 
Kompetensförsörjningsplanen för 2019 har ledningsgruppen därför bla valt att fokusera på: 
 
- introduktion och baskompetens för att säkerställa att all personal har nödvändig baskompetens 

(lagar, hygien, läkemedel, delegering, förflyttning, värdegrund och personcentrerad vård) 

- metodutveckling och handledning inom Funktionsnedsättningsområdet, t ex webbutbildning i 

grundläggande psykiatri för personal som i sitt arbete kommer i kontakt med personer med 

psykisk ohälsa. 

- jobba säkert med läkemedel, webbutbildning 
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- palliativ utbildning – webbutbildning 

- HLR, för hela Vård och Omsorg 

- Demens ABC 

- Durewall – förflyttning och bemötande vid utåtagerande beteende. 

6. Sammanfattning av 2018 och strategier för 2019 

Vård och Omsorgs ledningsgrupp har gått igenom och analyserat avvikelser, 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 fullgott resultat i 
jämförelse med riket och Västra Götalandsregionen. För särskilt boendes del ligger resultatet 
genomgående över rikets, inom Hemvården finns vissa utvecklingsområden, men i jämförelse ändå ett 
gott resultat. Dock behöver Personalkontinuiteten inom Hemvården fortsatt följas upp och detta har 
pekats ut som ett särskilt fokusområde från kommunstyrelsen 2019. 
 
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 vidare med de goda strukturerna och väl framtagna 
rutiner som finns. Tydligt är dock behovet av att öka följsamheten till rutinerna. 
 
Vi kan vidare konstaterat att vi är på god väg, men inte i mål med arbetet att hantera avvikelser som ej 
utgör synpunkter eller missförhållanden. Försöket med ett nytt avvikelsehanteringssystem visar att det 
finns behov av att se över flera processer som är nära sammankopplade med Patientsäkerhetskultur och 
avvikelsehanteringen: rapportering, dokumentation, enhetschefens insyn i delegerad hälso- och sjukvård, 
teamträffar, kvalitetsregister och återkommande kvalitetsarbete på enheten så att implementeringen 
fungerar hela vägen ut. En arbetsgrupp är tillsatt och ett tillägg i verksamhetssystem Magna Cura är 
beställt till början av 2019, vilket blir en viktig pusselbit i det fortsatta arbetet. Vi kommer under våren att 
genomföra SKL:s patientsäkerhetskultur-enkät. 
 
Värdighetsgarantierna uppfylls inte 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 2019. 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. 
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Vård och Omsorgs ledningsgrupp har gemensamt tagit fram en aktivitetslista och 
verksamhetsplan för 2019 där följande förbättringsåtgärder anses vara de mest centrala för 
att leva upp till kraven i SOSFS 2011:9:  
 
- Att hitta gemensamma väl fungerande hantering av de avvikelser som upptäcks i verksamheten. 

Förankra syftet med avvikelsehanteringen ytterligare i personalgruppen och förtydliga skillnaden 
mellan kvalitetsarbete och patientarbete.  
 

- Mäta Patientsäkerhetskulturen som grund i arbetet.  
 

- Säkra informationsöverföringen mellan omvårdnadspersonal och legitimerad personal och 
implementera en ny modul som möjliggör denna spegling i Verksamhetssystemet Magna Cura.  

 
- Arbetet med avvikelsehantering har också förtydligat att vi måste hitta bra arbetsformer för att 

återkoppla lärdomar vi drar av avvikelserna och göra personalen delaktig både i det systematiska 
kvalitetsarbetet och patientnära bedömningar och åtgärder.  
 

- Skapa en processkarta som tydliggör ansvar och rollfördelning när en brukare gränsar till fler 
verksamhetsområden. 
 

- Som ett led i arbetet med avvikelsehantering bör organisationen se över användandet av Samordnad 
Individuell Planering, SIP. 

 
- Finna former för att öka följsamheten till de rutiner och arbetsordningar som finns i 

verksamheterna. 
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