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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 2016” 

som redovisar hur Vård och Omsorg arbetat under 2016 för att uppnå kommunfullmäktiges och 

kommunstyrelsens mål, inklusive de värdighetsgarantier som gäller för verksamheten. 

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. 

Det upplevs som en generell brist att personalen har svårt att hitta processer och rutiner som styr 

arbetet. På många enheter har man löst detta genom att skapa egna papperspärmar eller egna mappar i 

datorn där man lagt en kopia av de rutiner man behöver. Problemet är att med tiden uppdateras rutiner 

men på enheten fortsätter man arbeta efter en inaktuell pappersrutin. Under året har många inaktuella 

rutiner städats bort och inaktuella mappar har slängts. Rutinerna har samlats på den centrala katalogen 

T/Vo/Gemensam/Verksamhetspärm. Där finns dock för många rutiner för att personalen lätt ska hitta det 

de söker. Hemvården har nu fått en egen rutinpärm där man samlat sina aktuella rutiner på ett ställe med 

länkar till verksamhetspärmen. Även övriga enheter står nu på tur att göra samma resa.   

 

Under 2016 har Vård och Omsorg upprättat eller uppdaterat följande processer/rutiner: 

 

Rutiner inom Hemvården 

- Rutin för matdistribution (kyld alternativ varm mat) 

- Hemvårdens leasingbilar, rutin 

- Nyckelfria lås, från beställning till uppsatt lås 

- Rutin för nyckelhantering i Hemvården 

- Trygghetslarm, sökrutin 

- Installation och avinstallation av trygghetslarm, rutin 

- Att tänka på vid varje arbetspass 

- Samlad rutinpärm för Hemvården. En samlad rutinpärm med aktuella rutiner som berör Hemvårdens 

personal har tagits fram. Pärmen finns på T men har även skrivits ut på varje distrikt. 

Rutiner för Kvalitet 

 

- Rutin för systematiskt kvalitetsarbete. Sammanfattar hur Vård och Omsorg arbetar för att omsätta 

ledningssystemet i praktiskt arbete. 

- Rutin för lex Sarah hantering  

- Social dokumentation, rutin  

- Plan för e-hälsa i Vård och Omsorg 2016-2018 

Rutiner för Personal och Bemanning 

- Rutiner för sammanhållen rekrytering av vikarier har arbetats igenom och upprättats. Detta 

inkluderar:  

- Allt om sammanhållen rekrytering-såhär gör vi,  

- Deltidsanställd som önskar vikariat, rutin,  

- Information till dig som är vikarie 

- Introduktion för nyanställda 

- Rekrytering och introduktion av vikarier 

- Sjukanmälan och vård av barn 

- Tillsättning av vikarier när vikarieförmedlingen är stängd. 

- Arbetsledning under kvällar, helger och nätter 

- Securitas contact center, larmrutin 

- Kompetenskrav inom vård och omsorg 
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Under 2017 kommer Vård och Omsorg prioritera att ta fram samlade rutinpärmar för Säbo och 

Funktionshinder samt att utarbeta följande rutiner: 

- Samverkansrutiner i enskilda ärenden där både IFO och Funktionshinder berörs. 

- Rutin för att informera funktionsnedsatta om möjligheten att få en samordnad individuell plan (SIP),  

- Rutin för att informera brukare om deras rätt till kopia av journal 

- Rutin för hur skyddade personuppgifter ska hanteras 

- Rutin som förtydligar hur handläggarna ska agera om de får indikationer på att brukarna de möter är 

beroende av alkohol, läkemedel, droger eller är utsatta för våld. 

2. Riskanalyser  

2.1 Internkontroll-den årliga riskanalysen 

Inför 2016 gjorde Vård och Omsorgs ledningsgrupp sin årliga genomgång av risker 

som kan inträffa i verksamheten. Fem områden valdes ut där man såg att det fanns 

risk att verksamheten brister vilket kan drabba våra brukare och patienter.  

Följande frågor har Vård och Omsorg lyft upp i internkontrollen 2016: 

 

- Finns det ett systematiskt förbättringsarbete utifrån de avvikelser som sker i verksamheten så att verksamheten 

ständigt kan lära sig av misstag som sker? 

Fynd: Det finns brister i det systematiska arbetet kring avvikelser som registreras i verksamhetssystemet 

Magna Cura. Systemet är inte utformat så att rapportering, analys och förebyggande åtgärder underlättas. 

Ett nytt system för avvikelsehantering har köpts in men p g a att det har tillsatts både en ny MAS och en 

ny enhetschef för HoS-enheten under året så har inte systemet implementerats  som planerat under 

2016. Detta måste göras under 2017. 

 

-Kan vi vara säkra på att värdighetsgarantin om rätt till egentid i särskilt boende efterlevs?  

Fynd: På samtliga enheter finns det brister i att dokumentera brukaren specifika önskemål kring egentiden 

och därmed finns det ingen garanti föratt våra boende får sin egentid tillgodosedd. Åtgärder finns i 

internkontrollplan. 

 

- Är det bara personal med rätt behörighet som ha tillträde till brukarnas hem (efter införandet av nyckelfritt)?  

Fynd: Kontrollen visar att bara behörig personal har varit i brukarnas hem. 

 

-Är pärmarna ute hos brukarna uppdaterade med nya genomförandeplaner, signeringslistor m.m. och är det så 

att pärmen följer brukaren oavsett var insatserna utförs? 

Fynd: Rutinen fungerar bra när det gäller att hålla pärmarna uppdaterade, men det är svårt att säkerställa 

att pärmen följer brukaren till exempelvis korttiden eftersom det inte alltid är så att Hemvårdens 

personal finns på plats när brukaren åker till antingen sjukhus eller korttid. 

 

- Tillämpas hygienrutiner och klädregler av alla medarbetare i allt vårdtagarnära arbete?   

Fynd: Resultat i uppföljningar är bra men det finns fortfarande förbättringar att göra. Förslag till åtgärder 

finns i internkontrollrapporten. 

I bilaga 1 återfinns 2016 års internkontrollrapporter i sin helhet. Där finns också förslag till åtgärder för 

att öka kvaliteten inför kommande år. 
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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. De risker man ser ska sedan förebyggas och åtgärdas i möjligaste 

mån. 

 

Ex på riskanalyser 2016: 

-Riskanalys vid övertagande av resor till dagverksamhet i egen regi 

-Riskanalys vid införande av kyld mat i matdistributionen 

-Åtgärder med anledning av prognosticerade underskott i vård och omsorg 

 

 

2.3 Riskanalyser på brukarnivå 

Inom SoL/LSS görs alltid riskanalys i samband med att vi utreder Lex Sarah rapporter. I samband med 

årets Lex-Sara 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. 

2.4 Handlingsplan för 2017 

Det som saknas idag är att arbeta systematiskt med risker och åtgärder i 

samband med avvikelser som inte är allvarliga nog att utgöra en Lex 

Sarah och som inte registreras i hälso- och sjukvårdens kvalitetsregister. Avvikelsehanteringen måste 

förbättras under 2017. 

 

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 

2016. På kommunens hemsida presenteras resultatet i sin helhet. Det finns två olika delar; en för 

hemtjänst och en för äldreboende. 

3.1 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen-särskilt boende? 

Även detta år visar brukarundersökningen "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen i Hjo?" att i Hjo trivs 

de äldre på sina äldreboenden och känner sig både trygga och nöjda med personalens bemötande.  

Resultatet visar att på alla områden - utom ett - så är Hjoborna nöjdare än de boende i resten av landet. 

Det område där nöjdheten ligger strax under riksgenomsnittet handlar om aktiviteterna på boendet. 

Jämfört med riket utmärker sig Hjo kommuns äldreboenden åt det positiva hållet när det gäller trivseln på 

boendet, både inomhus och utomhus. I Hjo anser många fler av de äldre att maten smakar gott och är en 

höjdpunkt på dagen. Hjos äldreboenden får ett betydligt högre betyg än riket när det gäller 

påverkansmöjligheter och tid till de boende. Bemötandet får ett gott betyg och långt fler än 

riksgenomsnittet känner att personalen tar hänsyn till de boendes personliga önskemål. 
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Ett område som sticker ut åt det negativa hållet är upplevelsen av ensamhet bland de äldre, trots att de 

boende tycker att personalen tar sig tid för de äldre. Utifrån detta resultat har verksamheterna fått i 

uppgift att gå till djupet med hur man kan minska upplevelsen av ensamhet bland våra äldre. Vård och 

Omsorg har t ex valt att inleda ett samarbete med forskare ifrån Högskolan i Skövde kring denna fråga. 

Med hjälp av enkäter och djupintervjuer kommer vi under 2017 få reda på mer om äldres upplevelser av 

ensamhet och vad som kan förbättras på området. 

Även om brukarundersökningen ger ett generellt mycket gott betyg till våra äldreboenden i Hjo så kan 

resultatet också hjälpa oss att ytterligare hitta förbättringsområden och att lära av varandra.  

 

I Bilaga 2 finns rapporten Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016”, men på nästkommande sidor visas 

en jämförelse mellan svaren på de olika boendena. Resultaten skiljer sig ibland ganska markant åt mellan 

boendena, och det är märks t ex att de boende på Sjöryd är mindre nöjda med både 

gemensamhetslokalerna och den egna lägenheten än de boende på Villa Rosell och Sigghusberg. Under 

året har en uppfräschning av Sjöryds gemensamhetsutrymmen påbörjats vilket kan leda till att nöjdheten 

ökar framöver. Glädjande nog är brukarna som mest nöjda med bemötandet på Sjöryd av alla boenden. 

Mätningen visar också hur svårt det är att få fram en sann bild av verkligheten utifrån en 

brukarundersökning, t ex är det precis samma mat som serveras på de tre boendena men ändå tycker 

bara 81% att maten smakar gott på Sjöryd och 96% på Villa Rosell. Naturligtvis kan stämningen i matsalen, 

upplägget m.m påverka betyget, men det visar ändå hur samma företeelse kan betygsättas helt olika av 

olika personer på de olika boendena. Det är viktigt att enheterna lär av varandra i den mån det är möjligt, 

och att goda resultat på en enhet kan spridas till en annan enhet genom erfarenhetsutbyte. 

 

Enhet Andel positiva svar 

 Fick plats på önskat äldreboende  (riket) 88 

Sigghusberg 94 

Sjöryd 69 

Villa Rosell 96 

Trivs med sitt rum/sin lägenhet (riket) 75 

Sigghusberg 79 

Sjöryd 60 

Villa Rosell 88 

Tycker det är trivsamt utomhus runt boendet (riket) 67 

Sigghusberg 68 

Sjöryd 70 

Villa Rosell 87 

 Möjligheterna att komma utomhus är bra (riket) 58 

Sigghusberg 55 

Sjöryd 46 

Villa Rosell 88 

Tycker att maten smakar bra (riket) 76 

Sigghusberg 86 

Sjöryd 81 

Villa Rosell 96 

Personalen har tillräckligt med tid för arbetet (riket) 73 

Sigghusberg 90 

Sjöryd 75 

Villa Rosell 76 
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Får bra bemötande från personalen (riket)  94 

Sigghusberg 91 

Sjöryd 100 

Villa Rosell 96 

Personalen tar hänsyn till den äldres egna åsikter och 

önskemål   80 

Sigghusberg 94 

Sjöryd 79 

Villa Rosell 86 

Känner sig trygg på sitt äldreboende (riket) 89 

Sigghusberg 100 

Sjöryd 75 

Villa Rosell 92 

Är nöjd med de aktiviteter som erbjuds på äldreboendet   63 

Sigghusberg 57 

Sjöryd 38 

Villa Rosell 74 

Besväras inte av ensamhet (riket)  34 

Sigghusberg 56 

Sjöryd 29 

Villa Rosell 52 

 Har lätt att få träffa läkare vid behov (riket) 57 

Sigghusberg 80 

Sjöryd 50 

Villa Rosell 79 

Är sammantaget nöjd med äldreboendet (riket)  83 

Sigghusberg 95 

Sjöryd 79 

Villa Rosell 88 

3.2 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen-hemtjänst? 

Hjoborna är nöjdare än tidigare med de hemtjänstinsatser de får i hemmet. Detta framgår i den nationella 

brukarundersökningen "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" som genomfördes under våren 2016.  

Resultatet som presenterades i oktober 2016 visar att Hjoborna i år är sammantaget nöjdare med sina 

hemtjänstinsatser än för ett år sedan, vilket är mycket positivt att se. De allra flesta som svarat på 

frågorna är kunder hos kommunens egna hemtjänst, Hemvården.  Det är tyvärr för få svarande hos de 

övriga hemtjänstutförarna i kommunen för att Socialstyrelsen ska publicera en rapport för de företagen.  

 

Hemvården får ett betyg på samtliga områden som ligger strax över eller ibland strax under riksgenom-

snittet. Det område som vi ser som ett förbättringsområde är påverkansmöjligheterna vad gäller tiden för 

insatsen. I 49% av fallen har brukarna svarat att de kunnat påverka tiderna för insatserna från Hemvården. 

I riket i stort svarar 61% att de kan påverka tiderna. Detta kom som en överraskning för verksamhets-

ansvariga eftersom andra undersökningar visar att i Hjo kommun har brukarna stora möjligheter att styra 

tiderna för insatserna. Verksamheten behöver nu analysera vad det är som gör att brukarna upplever sina 

påverkansmöjligheter som små, så att detta resultat kan förbättras kommande år. Samtidigt tycker fler än 

riksgenomsnittet att personalen är bra på att passa avtalade tider, hela 91% svarar positivt på den frågan (i 

jämförelse med 86% i riket). 
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De resultat som sticker ut åt det positiva hållet är att äldre i Hjo känner sig trygga i hemmen tack vare 

Hemvårdens insatser och att det finns ett stort förtroende för personalen i Hemvården. Det är extra 

glädjande att se att så många som 99% svarar att de får ett gott bemötande av personalen som utför 

hemvård i Hjo kommun. Detta är ett jättefint betyg på att personalen i Hemvården arbetar utifrån 

kommunens värdegrund ”Det goda mötet” med brukaren i fokus. 

 

En sammanfattning av brukarundersökningen finns i bilaga 2. 

 

3.3 Biståndshandläggarnas brukaruppföljning hemma hos brukarna med Hemtjänst 

Som ett komplement till den nationella brukarundersökningen så har biståndshandläggarna under 2016 

följt upp beslut om hemtjänst genom att ställa ett fåtal enkla frågor om hur brukarna upplever kvaliteten 

på hjälpen. Man skriver ned vad den enskilde säger om kvaliteten och framför kundens tankar till den som 

utför hjälpen så att utföraren kan förbättra sig om det behövs. Syftet är därmed att göra brukarna mer 

delaktiga i kvalitetsarbetet så att de kan påverka sin egen vård. 

 

Resultatet är också tänkt att vara till hjälp för nya brukare och deras anhöriga som kan gå in på hemsidan 

och se vilket betyg utföraren får av brukarna. Under 2016 gjordes dock samtliga 51 uppföljningsintervjuer 

hos brukare som hade Hemvården som utförare.  

 

I bilaga 3 presenteras resultatet av kvalitetsuppföljningen hemma hos brukarna i sin helhet. Detta är en 

sammanfattning: 

 

Påverka tider: 

81% av de tillfrågade är helt nöjda med sina möjligheter att påverka tiden för insatser, medan resterande 

19% är delvis nöjda.  

Ett par kommenterar att de skulle vilja ha senare lunch, men detta är tyvärr inte möjligt med varm mat 

som måste levereras nylagad.  Någon tycker att det är lång väntetid innan personalen kommer.  

 

Bemötande 

92% är helnöjda med bemötandet och resterande är delvis nöjda. De flesta kommenterar att personalen 

är så fina och rara, men någon påpekar att det känns inte bra att de går in med skor ibland.  

 

Trygghet 

91% känner sig helt trygga med insatsen, 9 % delvis trygga. Någon påpekar att det varit krångel med 

trygghetslarmet under en tid. Någon annan känner sig otrygg med många olika personal. 

 

Delaktighet 

Bara hälften av brukarna svarar att de varit delaktiga i utformningen av hur hjälpen ska utformas. Många 

kommenterar samtidigt att de inte vill delta, att de inte bryr sig om det och att de inte känner att de 

behövts. Två personer kommenterar att de äldre medarbetarna städar ”som jag tycker att man ska göra” 

och att man föredrar dem framför de yngre. 

 

Lagom antal personer 

48% tycker att det är lagom antal personer som kommer hem och hjälper till. 52% tycker att det är för 

många personal i omlopp. Några kommenterar att det är ”på tok för många ansikten”, medan någon 

annan tycker att det är roligt med lite olika personal. Två personer tycker att det har blivit bättre jämfört 

med tidigare.  
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3.4 Öppna Jämförelser funktionsnedsättning och äldre 

Frågorna i enkäten är ställda till ansvariga för verksamheten och tar reda på om verksamheten har de rutiner 

som behövs för att hålla en hög kvalitet.  

Årets resultat (som återfinns i bilaga 7) kan inte jämföras med tidigare år eftersom insamlingssätt, flera 

indikatorer och frågor har ändrats.  Det som är tydligt är att i Hjo saknas det skriftliga rutiner och 

överenskommelser som säkerställer att det finns intern och extern samordning i enskilda ärenden. Det 

saknas aktuella rutiner för samordning mellan äldre, funktionshinder, socialpsykiatrin, missbruk, 

ekonomiskt bistånd, Arbetsförmedling, Försäkringskassan och vuxenpsykiatrin.  

 

För enskilda som har behov av samordnade insatser från flera aktörer är samverkan mellan kommunen 

och externa aktörer central. Det finns ett stort behov av att säkerställa intern och extern samordning i 

enskilda ärenden och verksamheten kommer under 2017 prioritera att påbörja dokumentationen av de 

viktigaste samverkansrutinerna. I första hand prioriteras samordning mellan lokala aktörer i Hjo och 

främst mellan IFO och Funktionshinder. 

Hjo saknar också rutin för att informera funktionsnedsatta om möjligheten att få en samordnad individuell 

plan (SIP), rätt till kopia av journal och en rutin för hur skyddade personuppgifter ska hanteras. 

Under 2017 kommer Vård och Omsorg att utarbeta dessa tre rutiner. 

Det saknas också skriftliga rutiner som förtydligar hur handläggarna ska agera om de får indikationer på 

att brukarna de möter är beroende av alkohol, läkemedel, droger eller är utsatta för våld. Rutiner för 

detta kommer också att tas fram under 2017.  

3.5 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 genomförande-

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

 

I april genomfördes kommun- och enhetsundersökningen där enhetscheferna får uppge hur många av 

brukarna i hemvården och i särskilt boende som har en aktuell genomförandeplan. I särskilt boende är 

resultatet oförändrat från 2015, även om mindre variationer förekommer mellan enheterna. I genomsnitt 

har 82% av de boende en aktuell genomförandeplan. I riket är genomsnittet 92%, och Hjo kommuns 

äldreboenden hamnar därmed under genomsnittet i denna mätning. Bäst resultat har man på Sigghusbergs 

äldreboende. Både Sjöryd och Villa Rosells äldreboenden har haft flera byten av enhetschefer de senaste 

åren och det märks att arbetet med kvalitetsförbättringar får stå åt sidan under perioder av vakanser och 

chefsbyten. Hemvården hade vid årets mätning 97% godkända genomförandeplaner, vilket är långt över 

riksgenomsnittet ( som är 67%).   
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Under hösten 2016 har vi satsat på utbildning inom social dokumentation. En grundlig utbildningsinsats 

har genomförts till chefer och sociala dokumentationsombud. Övrig omvårdnadspersonal har fått en 

halvdagsutbildning.  

 

Rutinen för social dokumentation är reviderad. Alla ansvarsområden är förtydligade i rutinen. 

Dokumentationsombudens roll och ansvar är förtydligat och enhetschefen för Resurs och 

biståndsenheten har återinfört dokumentationsombudsträffar under 2016. Under 2017 kommer vi att 

fortsätta med dokumentationsombudsträffar och arbetet med att dokumentera utifrån Individens behov i 

centrum kommer att intensifieras under 2017. Detta kommer att innebära att Magna Cura och hela 

strukturen för dokumentation ses över under 2017. Det finns ett behov av att ta fram enkla manualer till 

både nyanställd och fastanställd personal som stödjer dem i arbetssättet när det gäller att ta fram en 

genomförandeplan så att de känner sig trygga i rollen med att dokumentera.  

 

  

  Andel 2016 Andel 2015 

Äldreomsorg   

Sjöryd 76% 72% 

Sigghusberg 88% 89% 

Villa Rosell 81% 86% 

Säbo totalt 82% 82% 

Hemvården 97% 95% 

Funktionshinder - 79% 
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3.6 Egenkontroll: Rapportering av ej verkställda beslut till IVO 

Funktionshinder 

Under första kvartalet 2016 rapporterade Hjo kommun in till IVO att 2 personer väntat längre än tre 

månader på verkställighet av servicebostad enligt LSS. I februari 2016 öppnade boendet och besluten 

kunde verkställas. Under året har också tre beslut om kontaktperson enligt LSS varit svåra att verkställa. 

En person fick vänta sex månader innan verkställighet kunde ske, en annan fick vänta tio månader. En 

tredje person avsade sig insatsen efter cirka 8 månaders sökande efter en lämplig kontaktperson. 

Under 2016 har en ny broschyr/hemsida tagits fram för att marknadsföra uppdraget som kontaktperson 

och försöka attrahera fler. 

 

Äldreomsorg - väntetid till särskilt boende 

 

Under 2016 har Hjo kommun rapporterat in till IVO att nio individer har fått vänta mer än tre månader 

på att få flytta till äldreboende. Vid dessa tillfällen riskerar kommunen att få betala vite.  I flera fall har 

dock de sökande blivit erbjudna boende men önskar vänta på ett annat boende. Genomsnittlig väntetid 

för de rapporterade ärendena är 6-7 månader. I dagsläget har ingen väntat mer än tre månader på 

verkställighet av sitt boendebeslut utan samtliga boendebeslut kan verkställas inom rimlig tid. 

 

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.  

 
 

Under 2016 var den genomsnittliga väntetiden i Hjo 43 dagar från ansökan till erbjudande (att jämföra 

med 62 dagar året innan). 2014 var motsvarande tid 39 dagar och 2013 och 2012 var väntetiden cirka 75 

dagar.  Under 2016 hade vi alltså en snabbare handläggning och större tillgänglighet till äldreboende än 

riket i stort. 

3.7 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 2016 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.  

- Bemötandet får toppbetyg av kunderna 

- I all semesterplanering behåller vi 50% av känd och van personal 
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- Kontaktombud utses  

- Dagliga aktiviteter erbjuds 

 

Det som brister i vissa hänseenden är att ännu har inte alla brukare en genomförandeplan som fullt ut 

håller önskad nivå, men resultatet är bra. Vi har inte heller fog för att säga att garantin om individuell 

egentid erbjuds fullt ut, eftersom det inte framgår tydligt av brukarnas genomförandeplaner hur de vill 

spendera sin egentid. Två husmöten har inte hållits på samtliga boenden under 2016 (endast ett). 

 

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 på våra verksamheterna. Trots det har antalet 

inkomna synpunkter sjunkit under året. I Hjo kommun är det fler än riksgenomsnittet som vet var man 

ska vända sig med klagomål (49% av de som bor i särskilt boende och 68% inom Hemvården), men ändå 

förvånansvärt få med tanke på informationsspridningen som genomförts.  

 

Totalt registrerades 19 synpunkter under året (att jämföra med 32 synpunkter 2015) inom Vård och 

Omsorg. Bara 9 synpunkter har inkommit från brukare/anhöriga/patienter/allmänhet. Därutöver har 10 

synpunkter inkommit som handlar om rent interna och personalmässiga frågor, t ex bemanning efter 

behov, arbetstider för chefer, arbetskläder och behov av bättre personalutrymmen. 

 

Vid en snabb analys kan man tro att det är positivt att bara 9 synpunkter eller klagomål har inkommit från 

brukarna eftersom det är ett tecken på att brukarna är nöjda. Så enkelt är det dock inte. Det är ett 

rimligt antagande att tro att många fler muntliga 

synpunkter framförs till medarbetare och chefer men att 

dessa stannar där och inte systematiseras via Synpunkten. 

Att så få synpunkter inkommit i systemet tyder på att 

Vård och Omsorg inte fångar upp synpunkter och 

klagomål särskilt väl. Om man undersöker på vilket sätt 

synpunkter inkommer så märker man också att de flesta 

synpunkterna inkommer via webformulär där brukaren 

eller anhörig själv går in på hemsidan och registrerar sin 

synpunkt (90% enligt modellen till höger). Ingen synpunkt 

har registrerats efter ett personligt möte, telefonsamtal 

eller e-post. 

 

Enhetscheferna ska under 2017 arbeta med att uppmuntra personalen till att fånga upp synpunkter från 

brukarna och anhöriga.  
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Det fåtal synpunkter som inkommit har hanterats inom de tidsramar som är uppsatta. 92 % av alla 

inkomna synpunkter till vård och omsorg besvarades inom 10 dagar vilket är jättebra. Det var endast en 

synpunkt som besvarades för sent. 7 st. synpunktsärenden önskade inget svar alls.  

 

Synpunkterna som inkommit handlar om diverse olika frågor, det finns ingen gemensam sakfråga som 

brukarna är missnöjda med.  Det är inte heller någon särskild enhet eller verksamhet som omnämns i 

synpunkterna, utan det är jämnt fördelat över alla verksamheter.  

I bilaga 3 redovisas innehållet i de synpunkter som inkommit och handläggarens svar. Personalens interna 

synpunkter redovisas inte här eftersom de inte är kopplade till det systematiska kvalitetsarbetet för 

brukarna. 

4.2 Avvikelsehantering 

Vård och omsorg arbetar med avvikelserapportering i sitt verksamhetssystem Magna Cura. Resultat och 

analys av rapporterade avvikelser framgår av patientsäkerhetsberättelsen. Den generella kvalitetsbristen 

vad gäller avvikelser är att systemet inte är utformat så att rapportering, analys och förebyggande 

åtgärder underlättas. Kvalitetsarbetet försvåras. Förvaltningen har därför köpt ett nytt system för 

avvikelsehantering som kommer att implementeras under 2017. 

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). 

 

Under året har rutinerna för Lex Sarah hanteringen setts över och förbättrats ytterligare. Processkartan 

och rutinen för Lex Sarah har uppdaterats och fastställts i förbättrad version. I samband med det har ett 

uppdaterat utbildningsmaterial tagits fram som kan användas på enheterna och i introduktionen av 

personal. 

 

Resultat av rapporteringsskyldigheten enligt Lex Sarah 

Under året har 12 st Lex Sarah rapporter inkommit och utretts. Av dessa har fem bedömts utgöra 

allvarliga missförhållanden eller risk för allvarliga missförhållanden. Dessa har anmälts som allvarliga 

missförhållanden/risk för allvarliga missförhållanden till IVO. I samtliga fall har IVO bedömt att 

händelserna är tillräckligt utredda och åtgärdade för att kunna avslutas direkt.  

 

Det vi främst har lärt oss av årets Lex Sarah rapportering är att vidta åtgärder så att 

-personlig assistans utförs som planerat och brukaren inte riskerar att stå utan assistent utan att detta 

upptäcks. 

-anhörigavlösning utförs som planerat. 

 

I bilaga 5 redovisas vilka rapporter som inkommit, vilka risker som framkommit i utredningen och vilka 

åtgärder som initierats på enheten utifrån det som framkommit i Lex Sarah rapporteringen/utredningen. 
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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 2016 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. Teamträffar och APT används för att göra personalen delaktig i det systematiska 

kvalitetsarbetet. På teamträffarna arbetar man med gemensam analys och förbättringsarbete utifrån 

kvalitetsregistren, och tanken är på sikt att även avvikelser på enheten ska analyseras på teamträffen och 

leda till konkreta förbättringsåtgärder. På APT ska enhetschefen och personalen tillsammans gå igenom 

resultat av enkäter och annan egenkontroll för att kunna analysera, förbättra och planera framåt. 

 

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 2016 fanns en utbildningsplan framtagen. Av bilaga 6 framgår vilka utbildningar som genomförts enligt 

plan. Planen har följts i stora delar, och där utbildningar inte har genomförts så har det funnits en 

godtagbar anledning. Vissa utbildningsinsatser har inletts tidigt under 2017 istället. Sammantaget kan sägas 

att det finns ett generellt behov av att höja utbildningsnivån, framförallt inom funktionsnedsättnings-

området. Vård och Omsorg kommer behöva arbeta strategiskt med denna fråga framöver. 

6. Sammanfattning av resultatet och kvalitetsarbetet under 2016 

Ovanstående genomgång av inkomna synpunkter, rapporter om missförhållanden, enkätresultat, 

riskanalyser o s v ger en samlad bild av kvalitetsnivån inom Vård och Omsorg utifrån de kvalitetskrav som 

ställs i Socialtjänstlagen och LSS samt i de lokalt antagna värdighetsgarantierna.  

 

-Det finns brister i tillgänglighet och kunskap om gällande rutiner och arbetssätt. Vissa rutiner som är 

viktiga för att säkra kvaliteten saknas. 

 

- Brukarundersökningarna visar på ett fullgott resultat i alla verksamheter i jämförelse med andra 

kommuner. Det finns dock möjlighet att lära av varandra mellan boendeenheterna t ex vad gäller 

nöjdheten med aktiviteter och möjligheten att få vistas utomhus där resultaten skiljer sig markant trots 

likartade förutsättningar 

 

-Antalet klagomål är få, och de som inkommit har inte varit riktade mot enskilda insatsområden. 

 

-Antalet rapporterade missförhållande ligger på en stabil nivå och inte heller där pekar inkomna rapporter 

på systematiska brister. De som inkommer leder till tydliga förbättringsåtgärder. 

 

-Värdighetsgarantierna uppfylls inte till 100%, men själva syftet med värdighetsgarantierna är att utgöra ett 
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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.  

 

Det finns dock förbättringsområden och därför föreslår Vård och Omsorg följande åtgärdsplan för 

framtiden.  

7. Åtgärdsplan och strategier för kommande år 

Efter årets genomgång av kvalitetsarbetet ser vi att Vård och Omsorg behöver fokusera på nedanstående 

förbättringsarbete. Dessa åtgärder finns också med i verksamhetsplanen för 2017. En grundförutsättning 

för att lyckas genomföra detta förbättringsarbete är att Vård och Omsorg får kontinuitet i 

ledningsgruppen. Det är enhetschefens ansvar att leda det systematiska kvalitetsarbetet på enheten och 

för att kunna ta den rollen krävs viss rutin och kunskap om både verksamhet, brukare, personal och 

ekonomi. De senaste åren har Vård och Omsorg haft något för hög omsättning på chefer för att kunna 

genomföra systematiskt kvalitetsarbete i verksamheten i den omfattning som behövs.  

 

Rutiner och processer 

Följande rutiner behöver tas fram: 

- Samverkansrutiner i enskilda ärenden där både IFO och Funktionshinder berörs. 

- Rutin för att informera funktionsnedsatta om möjligheten att få en samordnad individuell plan (SIP),  

- Rutin för att informera brukare om deras rätt till kopia av journal 

- Rutin för hur skyddade personuppgifter ska hanteras 

- Rutin som förtydligar hur handläggarna ska agera om de får indikationer på att brukarna de möter är 

beroende av alkohol, läkemedel, droger eller är utsatta för våld. 

Riskanalys 

När en avvikelse inträffar ska det alltid göras en riskanalys som svarar på om det finns en risk att något 

liknande kan hända igen och hur man i såfall kan ta bort den risken. Eftersom vi inte har något bra system 

och arbetssätt för att arbeta med avvikelser så görs inte detta fullt ut. Under 2017 kommer det nya 

avvikelsehanteringssystemet att tas i bruk och då blir det lättare att göra dessa riskanalyser i samband 

med avvikelser. 

 

Egenkontroll 

 

Brukarundersökningarna visar att i Hemvården måste vi analysera vad det är som gör att brukarna 

upplever sina påverkansmöjligheter som små och i möjligaste mån åtgärda detta så att brukarna blir 

nöjdare.  

Av brukarundersökningen i äldreboende har vi lärt oss att vi behöver gå till djupet med hur man kan 

minska upplevelsen av ensamhet bland våra äldre. Under 2017 ska Vård och Omsorg därför bedriva 

samarbete med forskare ifrån Högskolan i Skövde kring denna fråga. Med hjälp av enkäter och 

djupintervjuer kommer vi under 2017 få reda på mer om äldres upplevelser av ensamhet och vad som 

kan förbättras på området.  

 

Eftersom resultaten skiljer sig ganska markant åt mellan boendena även när det gäller nöjdhet kring 

aktiviteter, måltidssituation, utevistelse m.m. så är det viktigt att enheterna lär av varandra i den mån det 
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är möjligt, och att goda resultat på en enhet kan spridas till en annan enhet genom erfarenhetsutbyte. 

 

Uppföljning av social dokumentation visar att ännu har inte alla brukare en genomförandeplan som fullt ut 

håller önskad nivå, men resultatet är bra. Vi behöver dock fortsätta vidareutveckla 

genomförandeplanerna. Under 2017 kommer vi att fortsätta med dokumentationsombudsträffar och 

arbetet med att dokumentera utifrån Individens behov i centrum kommer att intensifieras under 2017. 

Detta kommer att innebära att Magna Cura och hela strukturen för dokumentation ses över under 2017. 

Det finns ett behov av att ta fram enkla manualer till både nyanställd och fastanställd personal som stödjer 

dem i arbetssättet när det gäller att ta fram en genomförandeplan så att de känner sig trygga i rollen med 

att dokumentera.  

Avvikelser 

Det vi främst har lärt oss av årets Lex Sarah rapportering är att vidta åtgärder så att 

-personlig assistans utförs som planerat och brukaren inte riskerar att stå utan assistent utan att detta 

upptäcks. 

-anhörigavlösning utförs som planerat. 

 

Enhetscheferna ska under 2017 arbeta med att uppmuntra personalen till att fånga upp synpunkter från 

brukarna och anhöriga.  

 

Under 2017 ska vi bygga upp en fungerande process för avvikelsehantering och skapa ett 

avvikelsehanteringssystem som hjälper oss att enkelt rapportera och utreda avvikelserna för att sedan 

analysera dem och hitta sätt att undvika att de återupprepas. 

 

Personalens medverkan och kompetens 

Utbildningsinsatser måste genomföras enligt plan. 
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Internkontrollrapport 11: Värdighetsgarantin för egentid i särskilt 
boende 

Kontrollmoment 

Sedan några år tillbaka finns en värdighetsgaranti inom äldreomsorg där alla boende garanteras rätt till 
egentid (guldkant) varje vecka. Det kan vara en liten stund då man får ägna sig åt något särskilt som man 
mår bra av, tex att titta i gamla fotoalbum eller lägga håret. Värdighetsgarantin lyder:  
”Att fortsätta vara aktiv, i stort och i smått, är viktigt för att känna meningsfullhet i livet.  
Vi garanterar att du varje vecka erbjuds tid utifrån dina egna önskemål. Detta kan vara en stund för att 
lösa korsord, titta i album eller göra något annat som du uppskattar tillsammans med personal eller andra 
boende. Ditt kontaktombud hjälper dig att skriva ned vad du har för önskemål kring din egentid i din 
genomförandeplan.” 
  
Denna egenkontroll syftar till att kontrollera att värdighetsgarantin om rätt till egentid i särskilt boende 
efterlevs genom att undersöka om genomförandeplanerna kompletterats med uppgift om vad egentiden 
ska innehålla och hur den ska genomföras. 

Risk 

Risk för förtroendeförlust om kommunen har en garanti som ej efterlevs. Risk att den enskilde inte får det 
den har rätt till. 

Kontrollmetod 

Respektive enhetschef på Sigghusberg, Sjöryd och Villa Rosell har fått i uppdrag att gå igenom 
genomförandeplanerna för att undersöka om det framgår av planerna vad brukaren har för önskemål kring 
sin egentid.  

Resultat av kontroll 

Kontrollen visar att det finns lite olika tolkningar av hur en genomförandeplan ska se ut för att man ska 
kunna anse att vi lever upp till värdighetsgarantin ovan. Antingen kan man anse att det är tillräckligt om 
det framgår av planen vad brukaren rent generellt tycker om att göra och att man därmed underförstått 
låter brukaren göra sådana aktiviteter på sin egentid, t ex ta en promenad eller titta i gamla fotoalbum. 
Om man använder den tolkningen så har samtliga enheter en hög andel genomförandeplaner som 
innehåller uppgifter om brukarens individuella önskemål under rubriken Aktiviteter.  

kkan
Anteckning
BILAGA 1: Internkontrollrapporter 2016



 
 
 
Om man däremot höjer ambitionsnivån något så kan man konstatera att på samtliga enheter finns det 
brister i att dokumentera brukaren specifika önskemål kring egentiden/guldkanten. Ordet egentid eller 
guldkant nämns sällan i planerna och därför framgår det inte heller tydligt hur personalen ska göra för att 
leva upp till garantin hos den enskilde brukaren. Det är svårt att ange en exakt siffra eftersom tolkningarna 
skiftar men cirka 30% av genomförandeplanerna kan bedömas innehålla uppgifter om hur egentiden ska 
utformas. 
Syftet med att införa en värdighetsgaranti var att verkligen ge de boende ett löfte om att personalen varje 
vecka avsätter en liten stund just för dem. Eftersom vi menar allvar med värdighetsgarantin bör det framgå 
tydligare än idag att vi har samtalat med den boende (eller då detta är svårt pga kognitiv svikt samtalat 
med anhöriga eller utläst av levnadsberättelse m.m.), för att veta vad brukaren har för önskemål kring 
egentiden/guldkanten. 
 
Det har också framkommit att det är otydligt för personalen var i genomförandeplanen de ska anteckna 
uppgifter om egentiden, vissa skriver under Övrigt och andra skriver under Aktiviteter. Det bör finnas en 
tydligare instruktion till personalen om att det under rubriken Aktiviteter ska framgå ”Egentiden för mig 
kan vara att…..”.  

Förslag till åtgärder 

Här anges förslag till åtgärder utifrån resultatet av kontrollen: 
 

Åtgärd Ansvarig Klart 
Informera personalen om innebörden i värdighetsgarantin och 
instruera dem i att dokumentera i genomförandeplanen under 
Aktiviteter ”Egentid för mig kan vara att….”. Ge goda exempel. 

Enhetschef Säbo April 2017 

Ta upp resultatet av internkontrollen på 
dokumentationsombudsträff och ge ombuden lite extra 
påminnelse för att de ska kunna stötta sina kollegor på enheten. 

Enhetschef 
Resurs- och 
bistånd 

Våren 2017 

Kontrollera i nästa års internkontroll att förbättring skett i 
genomförandeplanerna. 

Vård- och 
omsorgschef 

Hösten 2017 

 
VÅRD OCH OMSORG 
 
 
Eva Ulfenborg    
Vård- och omsorgschef   
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Internkontrollrapport (12): Nyckelfritt i ordinärt boende 

Kontrollmoment 

Sedan 2016 har Vård och Omsorg infört nyckelfritt låssystem i ordinärt boende.  
Denna egenkontroll syftar till att kontrollera att endast personal med rätt behörighet har haft tillträde till 
brukarnas hem.  

Risk 

Risk för intrång, sekretessbrott, förtroendeförlust. När man byter ut traditionella nycklar mot ett 
nyckelfritt låssystem och utrustar personalen med smarttelefoner så finns det alltid en risk att brukarna, 
deras anhöriga eller allmänheten känner en viss oro att tekniken inte är säker och att brukaren kan få 
obehöriga besök. 

Kontrollmetod 

Loggkontroll 

Resultat av kontroll 

 
Resurs och biståndsenheten kan ta ut loggar från det nyckelfria låssystemet och få fram följande 
information: 
 

Typ  Tidpunkt  Händelse  Personal  Org.  Kopplat till 

Lås  2016‐11‐01 07:25:01  Låsa upp  Stina Stinsson Hemvård  Brukare x (personnr)

 
Av ovanstående information kan vi utläsa exakt tidpunkt när brukarens dörr har låsts upp och vem som 
låst upp dörren.  
 
Loggarna har kontrollerats av ansvarig chef. Det som framkom var att samtliga brukare som vi har loggar 
på har aktuella beslut om hemvård, hemsjukvård eller personlig assistans. Samtliga personal som gjort 
besök hos brukarna var anställda de datum som besöken gäller. Så inga obehöriga personer har låst upp 
brukarnas hem.  
 
Utifrån en stickprovskontroll har vi också konstaterat att tidpunkterna stämmer med planerade insatser 
hemma hos brukaren, vilket visar att det funnits skäl för personalen att besöka brukarens bostad vid just 
denna tidpunkt.  



 
 
 
Innan införandet av nyckelfritt fanns det ingen möjlighet att spåra besök hos brukarna på detta sätt. 
Brukarnas trygghet har därmed ökat eftersom det ger oss en möjlighet att kontrollera och säkra att inga 
obehöriga besöker brukarna. Det ger också kommunens personal en trygghet då det går att visa i 
efterhand att nycklar inte har använts på ett felaktigt sätt. 

 

Förslag till åtgärder 

Inga förslag till åtgärder 
 
 
VÅRD OCH OMSORG 
 
 
Eva Ulfenborg    
Vård- och omsorgschef   
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Internkontrollrapport (13): Basal hygien 

 
Kontrollmoment 
Vårdrelaterade infektioner (VRI) utgör en stor andel av skador inom vård- och omsorg och 
är resurs och kostnadskrävande för vårdgivaren. För den enskilt drabbade individen är det 
förknippat med onödigt lidande och ibland med livsavgörande utgång. Att förebygga 
vårdrelaterade infektioner är därför ett prioriterat område. 
 
Denna egenkontroll syftar till att kontrollera att basala hygienrutiner och klädregler 
tillämpas av alla medarbetare i allt vårdtagarnära arbete.   
 
Risk 
Risk att smitta sprids i vårdarbete, att brukare/patient utsätts för onödiga risker och 
smittspridning. 
 
Kontrollmetod 

- Under våren -16 genomfördes punktprevalensmätning av Basala hygienrutiner samt 
klädregler på samtliga boendeenheter.  

- Under hösten -16 genomfördes hygienronder på Sigghusberg, Sjöryd, Villa Rosell 
och i hemvården. Hygienombud tillsammans med medicinskt ansvarig sjuksköterska 
gick igenom den checklista som tagits fram av Vårdhygien, Skaraborg. 

- Självskattningsblanketter har används ute på enheterna. 
- Mätning av antal hygienombudsträffar under året. 
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Resultat av kontroll 

- Punktprevalensmätning Basala hygien och klädrutiner (129 personal) 
 

Andel med: 2013 2014 2015 2016 
Korrekta 

basala 
hygienrutiner 

58 % 39 % 68 % 65 % 

Desinfektion 
före 

75 % 46 % 72 % 73 % 

Handskar 85 % 93 % 94 % 96 % 
Plastförkläde 78 % 75 % 98 % 90 % 
Desinfektion 

efter 
97 % 94 % 99 % 94 % 

Korrekt 
arbetsdräkt 

94 % 87 % 95 % 96 % 

Kort eller 
uppsatt hår 

100 % 98 % 100 % 99 % 

Fri från ringar, 
klockor, 

armband mm 

88 % 89 % 96 % 93 % 

 
 

- Hygienronder har genomförts på Hemvården, Sigghusberg, Villa Rosell och Sjöryd 
under hösten. Rapporterna visar bland annat på: 
- att behov finns av en skriftlig uppdragsbeskrivning för hygienombuden på 
respektive enhet. 
- att web-utbildningen om basala hygienrutiner används på flera av enheterna och 
att de som inte har startat upp med web-utbildningen planerar att göra detta innan 
årets slut. 
- att flera enheter saknar system för införandet av vårdhygieniska rutiner 
- att förutsättning för att dagligt byte av arbetskläder saknas på flera enheten 

- Självskattningsblanketter används ute på enheterna, men är mer ett moment 
som utförs, men utan ytterligare åtgärder. 

- Hygienombudsträffar har hållits två gånger under året (22 mars och 7 
september) 
På träffarna har ombuden diskuterat kring punktprevalensmätningar, hygienronder, 
hygienombudens uppdrag, vårdhygiens verktygslåda mm. 

- Den årsagenda för hygienarbetet som framtogs inför 2016 års arbete visar inte 
vem som ansvarar för vad. Behov av förtydligande behövs. 
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Förslag till åtgärder 
 
Åtgärd Ansvarig Klart 
Använda den redan framtagna försäkran att 
följa basala hygienrutiner även för redan 
anställd personal, inte bara nyanställda. 

Enhetschef Maj 2017 

Skriftlig uppdragsbeskrivning för 
hygienombud 

MAS Januari 
2017 

Införa enhetligt system för införandet av 
vårdhygieniska rutiner på enheterna  

enhetschefer Maj 2017 

Att skapa förutsättningar för dagligt byte av 
arbetskläder oavsett enhet 

Verksamhetschef/enhetschefer Maj 2017 

Införa regelbundna träffar mellan chef och 
hygienombud 

enhetschefer Maj 2017 

Årligen genomföra den e-utbildning inom 
basal hygien som finna att tillgå via 
Vårdgivarguiden 

Enhetschefer årligen 

Genomföra hygienronder även på HoS-
enheten samt inom funktionshinderenheten 

MAS Maj 2017 

Förtydligande om vem som ansvarar för 
vad i det årshjul som framtogs inför 2016 

MAS Januari 
2017 

 
 
VÅRD OCH OMSORG 
 
 
Lena von Heideken 
Medicinskt Ansvarig sjuksköterska 
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Internkontrollrapport (14): Avvikelser 

Kontrollmoment 

Kontrollera att Vård och Omsorg har ett systematiskt förbättringsarbete utifrån de avvikelser som sker i 
verksamheten (Rapportering, analys, åtgärder, uppföljning) 

Risk 

Risk att avvikelser inte följs upp på ett systematiskt sätt, vilket leder till bristande kvalitet. 

Kontrollmetod 

Genomgång av rutiner och system. 

Resultat av kontroll 

Avvikelser som är allvarliga nog att hanteras enligt Lex Sarah reglerna hanteras på ett genomtänkt och 
kvalitetssäkrat sätt. Likaså finns ett systematiskt kvalitetsarbete på de avvikande händelser som registreras 
i kvalitetsregistren (ex i Senior Alert registret). Däremot finns det brister i det systematiska arbetet kring 
avvikelser som registreras i verksamhetssystemet Magna Cura. Den generella kvalitetsbristen vad gäller 
nuvarande avvikelsehantering är att systemet inte är utformat så att rapportering, analys och förebyggande 
åtgärder underlättas. Redan i förra årets patient- och kvalitetsberättelse konstaterades att det är väldigt 
angeläget att förbättra avvikelsehanteringen för att få in ett löpande riskanalystänk i vardagen. 
 
Förvaltningen har under året köpt in ett nytt system för avvikelsehantering, men p g a att det har tillsatts 
både en ny MAS och en ny enhetschef för HoS-enheten under året så har inte systemet implementerats  
som planerat under 2016. Redan nu kan vi se att det nya systemet hjälper verksamheten att enkelt 
rapportera, utreda och analysera avvikelserna för att hitta sätt att undvika att de återupprepas, men än 
kvarstår det en hel del implementeringsarbete innan systemet är färdigt att tas i bruk.  
 

Förslag till åtgärder 

Här anges förslag till åtgärder utifrån resultatet av kontrollen: 
 
 



 
 

Åtgärd Ansvarig Klart 
Bygga upp en fungerande process för avvikelsehantering: ta fram 
ett förslag till en processkarta och en rutin för 
avvikelsehanteringen. 

Vård och 
Omsorgschef 

Våren 2017 

I ett första skede låta en enhet prova det nya 
avvikelsehanteringssystemet och att arbeta efter de nya rutinerna, 
innan övriga enheter följer efter. På så sätt kan personalen vara 
delaktig i förbättringsarbetet och det finns möjlighet att lära 
genom att prova sig fram. 

Vård- och 
omsorgschef 

Våren 2017 

Fullt ut implementera det avvikelsehanteringssystem som köpts in 
2016 när vi säkerställt att systemet stöttar den process och de 
rutiner som verksamheten arbetat fram. 

Vård- och 
omsorgschef 

Hösten 2017 

 
VÅRD OCH OMSORG 
 
 
Eva Ulfenborg 
Vård- och omsorgschef 
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Internkontrollrapport (15): Pärmar ute hos brukarna 

Kontrollmoment 

Kontrollera att pärmarna ute hos brukarna har uppdaterade genomförandeplaner, signeringslistor m.m. 
och att pärmen följer brukaren oavsett var insatserna utförs. 

Risk 

Risk att brukaren inte får insatsen rätt utförd pga att pärmen inte hålls uppdaterad 

Kontrollmetod 

Genomgång av rutiner. 

Resultat av kontroll 

Enhetscheferna i hemvården har med personalens hjälp kontrollerat att alla brukare har en uppdaterad 
pärm. Det har inte framkommit att någon brukare haft en inaktuell pärm, däremot händer det ibland att 
en pärm kompletteras med en uppdaterad genomförandeplan utan att den gamla tas bort. För att minska 
risken att detta händer framöver har rutinen gåtts igenom på APT nyligen och personalen har 
uppmärksammats på vikten av att pärmen är uppdaterad. 
Rutinen med att uppdatera pärmen verkar i övrigt relativt enkel för personalen att följa eftersom de i 
samband med varje månadsskifte byter ut signeringslistor och då blir pärmen med automatik kontrollerad. 
Tanken med att en pärm ska följa brukaren är också att när hen hamnar på korttidsavdelningen pga 
växelvård eller korttidsvård så ska pärmen följa med hemifrån så att personalen på korttiden kan fortsätta 
fylla i signeringslistor m.m. Ofta händer det dock att pärmen inte följer med brukaren till 
korttidsavdelningen. Detta kan i många fall bero på att Hemvårdens personal inte finns närvarande när den 
enskilde åker in på sjukhus (vilket ofta sker innan det blir aktuellt med korttidsvård), eller när avresa till 
korttiden sker. Det enda Hemvårdens personal kan göra är att påminna den enskilde om att själv ta med 
pärmen ned till korttiden. Det är också viktigt att det framgår av information till den som fått beslut om 
växelvård/korttid att pärmen ska tas med till korttidsavdelningen.  
 
 
 



 
 
Förslag till åtgärder 

Här anges förslag till åtgärder utifrån resultatet av kontrollen: 
 

Åtgärd Ansvarig Klart 
Tydligare information till brukarna om att pärmen ska tas med till 
korttiden. Påminna personalen om att pärmen ska hållas 
uppdaterad och att man i möjligaste mån ska påminna brukarna 
om att ta med pärmen till korttiden. Det finns en folder på 
korttiden vad man ska ha med sig när man kommer till korttiden. 

Enhetschefer HV 
Personal 
påminner 
brukarna om att 
ta med pärmen 
till och från 
korttiden. 

Januari 2017 

 
VÅRD OCH OMSORG 
 
 
Eva Ulfenborg 
Vård- och omsorgschef 
 



Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016

Resultat för Hjo
Särskilt boende

kkan
Anteckning
BILAGA 2 Vad tycker de äldre om Särskilt boende?



Egenupplevd hälsa hos kommunens 

deltagare

Hur bedömer du ditt 

allmänna hälsotillstånd?
Har du besvär av 

ängslan, oro eller ångest?

23%

48%

29%

Mycket gott/ganska gott

Någorlunda

Ganska dåligt/Mycket dåligt

42%

55%

3%

Nej

Ja, lätta besvär

Ja, svåra besvär

2Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2016



Egenupplevd hälsa hos kommunens 

deltagare forts.

Hur är din rörlighet inomhus?

17%

43%

40%

Jag förflyttar mig själv

utan svårigheter

Jag har vissa svårigheter

att förflytta mig själv

Jag har stora svårigheter

eller kan inte alls förflytta

mig själv

3Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2016



Andel positiva svar inom området 

boendemiljö

76

74

78

89

68

66

74

87

67

65

75

88

0 20 40 60 80 100

Procent
Riket Västra Götalands län Hjo

Fick du plats på det äldreboende 
du ville bo på? 

Trivs du med ditt rum eller lägenhet?

Är det trivsamt i de gemensamma 
utrymmena? 

Är det trivsamt utomhus runt ditt 
boende?

4Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2016



Andel positiva svar inom området 

mat och måltidsmiljö

74

89

71

76

70

76

0 20 40 60 80 100

ProcentRiket Västra Götalands län Hjo

Hur brukar maten smaka?

Upplever du att måltiderna på ditt 
äldreboende är en trevlig stund på 
dagen?

5Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2016



Andel positiva svar inom området 

hjälpens utförande

71

57

80

62

51

73

61

49

73

0 20 40 60 80 100

ProcentRiket Västra Götalands län Hjo

Brukar personalen ha tillräckligt med tid 
för att kunna utföra sitt arbete hos dig?

Brukar personalen meddela dig i förväg 
om tillfälliga förändringar? T.ex. byte av 
personal, ändringar av olika aktiviteter 
etc.

Brukar du kunna påverka vid vilka tider 
du får hjälp? T.ex. tid för att 
duscha/bada, gå och lägga dig etc. 

6Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2016



Andel positiva svar inom området 

bemötande

87

95

80

94

80

94
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ProcentRiket Västra Götalands län Hjo

Brukar personalen bemöta dig på ett 
bra sätt?

Brukar personalen ta hänsyn till dina 
åsikter och önskemål om hur hjälpen 
ska utföras?

7Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2016



Andel positiva svar inom området 

trygghet

92

90

86

89

87

89
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ProcentRiket Västra Götalands län Hjo

Hur tryggt eller otryggt känns det att bo 
på ditt äldreboende?

Känner du förtroende för personalen 
på ditt äldreboende?

8Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2016



Andel positiva svar inom området 

sociala aktiviteter

47

67

60

34

58

65

34

58

63
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ProcentRiket Västra Götalands län Hjo

Observera att det är nej-svaren på frågan om 
ensamhet som redovisas som positiva svar

Hur nöjd eller missnöjd är du med de 
aktiviteter som erbjuds på ditt 
äldreboende?

Är möjligheterna att komma utomhus 
bra eller dåliga? 

Händer det att du besväras av 
ensamhet? 

9Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2016



Andel positiva svar inom området 

tillgänglighet

92

72

85

84

56

76

85

57

77
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ProcentRiket Västra Götalands län Hjo

Observera att det är de som svarat mycket lätt 
eller ganska lätt som redovisas som positiva svar 
på dessa frågor

Hur lätt eller svårt är det att få träffa 
sjuksköterska vid behov? 

Hur lätt eller svårt är det att få träffa 
läkare vid behov? 

Hur lätt eller svårt är det att få kontakt 
med personalen på ditt äldreboende, 
vid behov?

10Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2016



Andel positiva svar inom området 

hjälpen i sin helhet

47

88

47

83

47

83
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Procent
Riket Västra Götalands län Hjo

Hur nöjd eller missnöjd är du 
sammantaget med ditt äldreboende? 

Vet du vart du ska vända dig om du vill 
framföra synpunkter eller klagomål på 
äldreboendet?

11Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2016



Några jämförelser av resultaten för kommunen 

åren 2013 till 2016 



Boende- och måltidsmiljö

Andel positiva svar i kommunen
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Trivs du med ditt rum eller lägenhet?

Är det trivsamt i de gemensamma 

utrymmena?

Är möjligheterna att komma utomhus 

bra eller dåliga?

Hur nöjd eller missnöjd är du med de

aktiviteter som erbjuds på ditt äldreboende?

Hur brukar maten smaka?

Upplever du att måltiderna på ditt 

äldreboende är en trevlig stund på dagen?

13Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2016



Inflytande och bemötande

Andel positiva svar i kommunen
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Brukar personalen ta hänsyn till dina

åsikter och önskemål om hur hjälpen

ska utföras?

Brukar du kunna påverka vid vilka tider

du får hjälp?

Brukar personalen meddela dig i förväg

om tillfälliga förändringar?

Brukar personalen ha tillräckligt med tid

för att kunna utföra sitt arbete hos dig?

Brukar personalen bemöta dig

på ett bra sätt?

14Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2016 



Trygghet och tillgänglighet

Andel positiva svar i kommunen

88

92

92

90

86

92

88

94

84

94

96

96

87

85

89

93

0 20 40 60 80 100

Procent

2013

2014

2015

2016

Hur lätt eller svårt är det att få kontakt

med personalen på ditt äldreboende,

vid behov?

Känner du förtroende för personalen

på ditt äldreboende?

Hur tryggt eller otryggt känns det 

att bo på ditt äldreboende?

Hur nöjd eller missnöjd är du  

sammantaget med ditt äldreboende?

15Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2016



Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016

Resultat för Hjo_Hemvård Egenregi (minst 7 svarande)
Hemtjänst

kkan
Anteckning
BILAGA 2 Vad tycker de äldre om Hemvården?



Andel positiva svar inom området 
kontakter med kommunen

10Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2016
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Är handläggarens beslut anpassat efter 
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Fick du välja utförare av hemtjänsten? 
Med utförare menar vi kommunal 
hemtjänst eller olika företag och 
organisationer.



Andel positiva svar inom området 
inflytande

11Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2016
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skall utföras?



Andel positiva svar inom området 
hjälpens utförande

12Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2016
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om tillfälliga förändringar? T.ex. byte av 
tid/dag, förseningar, personaländringar 
etc. 

Hur tycker du personalen utför sina 
arbetsuppgifter?



Andel positiva svar inom området 
bemötande

13Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2016
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Andel positiva svar inom området 
trygghet och tillgänglighet

14Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2016
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Observera att det är de brukare som svarat mycket 
lätt eller ganska lätt som redovisas som positiva svar 
på denna fråga



Andel positiva svar inom området 
hemtjänsten i sin helhet

15Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2016
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Trend

16Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015
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2016 års kvalitetsuppföljning hos brukare med hemtjänst - Snabbrapport (redigerad) 

1. Utförare
Om brukaren har mer än en utförare får en uppföljning göras per utförare. Om ny utförare tillkommer bör kansliet uppmärksammas på detta så att

frågorna redigeras i enkätverktyget. 

Antal svarande: 51 

 

 
 
 
 

2. Typ av insats
Det som följs upp är insatser som ingår i valfrihetssystemet. "Rena" Hälso- och sjukvårdsinsatser, där brukaren ej har insatser enligt

socialtjänstlagen, ingår tex inte i valfrihetssystemet. Det finns två typer av kunder: De som bara har serviceinsatser (insatser som gäller skötsel av

hemmet ex städ, tvätt, ärenden) och de som har både service- och omvårdnadsinsatser som även tillgodoser fysiska, psykiska och sociala behov. 

Antal svarande: 49 

 

 
 
 
 

3. Kön
Antal svarande: 51 
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4. Boende
Med tätort avses boende inom postnummerområden som börjar med 544 3_. 

Antal svarande: 51 

 

 
 
 
 

5. Ålder
Antal svarande: 51 

 

 
 
 
 

6. Är du nöjd med dina möjligheter att påverka tiderna för dina insatser?
Antal svarande: 47 
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7. Kommentar:
Kommentar: 

Antal svarande: 11 
Har aldrig tänkt på det, de har sina tider då de kommer. har fungerat bra
kan inte svara på frågan
Ibland lång väntetid innan personal kommer
Skulle vilja att de kom lite senare på lunchen
Kan inte svara på frågan
Ibland lång väntetid innan personal kommer
Skulle vilja att de kom lite senare på lunchen
Nöjd med de tider som vi fått
Nöjd med de tider vi fått
Tiderna är anpassade efter önskemål
har ingen betydelse, är alltid hemma

 

8. Är du nöjd med personalens bemötande?
Antal svarande: 51 

 

 
 
 
 

9. Kommentar:
Antal svarande: 11 

Viktigt att personal är glada
Tycker personalen är fin som kommer
så snälla, frågar om jag behöver hjälp med något mer
De är enastående, rara, vänliga och verkligen serviceinriktade
En del går in med skorna när de kommer och det tycker jag inte om.
Mycjket
Ja nu men det var en period då det var en person som inte fungerade så bra, var bestämmande och inte så
trevlig.
är jättetrevliga allihop
Förutom att några handlat fel och glömt varor
Mycket bra
Trevliga allihop
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10. Känner du dig trygg med hur hjälpen ges?
Antal svarande: 51 

 

 
 
 
 

11. Kommentar:
Antal svarande: 4 

Delvis, det är olustigt med många olika personal och man vill bygga upp ett förtroende för personalen som
hjälper mig.
Har under ca ett halvår haft krångel med trygghetslarmet
Har under ca ett halvår haft krångel med trygghetslarmet
Anhöriga känner sig trygga

 

12. Har du varit delaktig i utformningen av hur hjälpen praktiskt ska utformas?
Antal svarande: 50 
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13. Kommentar:
Antal svarande: 14 

Vil inte delta
Föredrar äldre personal som är mer noggrann
de yngre städar inte riktigt som jag tycker att man skall göra. Äldre personal är jättebra
Känner inte att det har behövts
Glömmer vissa saker
Säger till personalen att de har fria händer och de ser vad som behöver göras
vet inte
Bryr mig inte om
Bryr mig inte om
Men är nöjd ändå
Alla är så kunniga och insett mina behov
vet jag inte att jag varit.
nej men en del är ovana och måste jag hjälpa dem vad de ska göra. Händer inte så ofta
Upplever att personalen är lyhörd inför mina önskningar

 

14. Tycker du att det är lagom antal personer som kommer hem till dig från din hemtjänstutförare?
Antal svarande: 44 

 

 
 
 
 

15. Kommentar:
Antal svarande: 17 

denna fråga var ej med på den gamla blanketten
Denna fråga ej med på gammal enkät
denna fråga ej med på gammal enkät
denna fråga var ej med på gammal enkät
Upplever ibland att det är för många olika ansikten som man inte känner igen
har varit väldigt många men nu har det blivit bättre
Roligt med känd personal
Roligt med känd personal
Kommer olika nästan varje gång men det är ingen fara
Tycker om att det är många olika. Har alltid tidigare i mitt yrkesliv haft med mycket folk att göra.
Det har varit kolossalt för många och för många okända ansikten.
Det kommer många nya ansikten som jag inte känner igen.
Känslan människa emellan försvinner, måste tala om allting för alla nya. Har man samma personal så vet de
allting. Hade under en dag fyra olika personer gällande endast tvätt och stöd.
Har blivit bättre sedan våren -16 upplever att kontinuiteten varit bättre även under sommaren
det är för många olika personal
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Brukaren själv

Anhörig/företrädare

Brukaren tillsammans med 
anhörig/företrädare

-
-

Har inte tänkt på det, de som kommer de kommer.
Ja det är jobbigt när det kommer många olika.

 

16. Vem eller vilka har svarat på frågorna?
Antal svarande: 51 

 

 
 
 



Bilaga 5 Lex Sarah rapporternas innehåll under 2016 samt beslutade åtgärder 

Dnr  Enhet  Rapport 

om.. 

Åtgärd utifrån konstaterade risker 

2016

‐18 

Personlig 

assistans 

Utebliven 

assistans 

Anmälan till IVO 

Schemaomläggning i brukarens assistentgrupp. Samtliga 

enhetschefer där personalgrupper har liknande scheman 

uppmanades att se över dessa.  

Vikarieförmedlingen har uppmärksammats på sitt ansvar när 

det gäller att lägga in rätt beställningar och att förmedla 

kunskap om detta till vikarerna. 

Rutin för sjukanmälan ska gås igenom på APT. 

Även vikarier behöver påminnas om rutin för sjukanmälan. 

2016

‐299 

Personlig 

assistans 

Utebliven 

assistans‐

missförstånd 

mellan 

vikarieförme

dling och 

vikarie. 

Se 2016‐18 

2016

‐304 

Personlig 

assistans 

Brukaren har 

fått 

otillräcklig 

hjälp av 

sovande jour 

Samtal med berörd personal. 

Översyn av information till nyanställd personal. Information 

om vem man kan kontakta om man behöver akut hjälp vid 

ensamarbete.  Långsiktigt bör översyn och rutin tas fram för 

hur ensamarbetande personal kan få hjälp hemma hos 

samtliga brukare. 

För att nå all personal med info via Magna Cura måste rätt 

personer finnas i meddelandegrupperna. Cheferna har 

ansvar för att anmäla när assistenter börjar/slutar så 

informationen går ut till rätt personer. 

2016

‐305 

Sturebo  Utskick av 

information 

utanför 

arbetsgrupp

en 

Samtal med medarbetaren som är väl medveten om sitt 

misstag. Säkerställa att alla nyanställda/vikarier går 

internutbildningen Social dokumentation  och att man i 

denna noggrant går igenom hur man skickar meddelanden i 

meddelandegrupp. Info bör ges på APT.  

2016

‐343 

Personlig 

assistans 

Felaktig 

förflyttning‐

blåmärke 

och risk för 

skada 

Anmälan till IVO 

Samtliga i gruppen har fått utbildning i förflyttningsteknik. I 

reviderad genomförandeplan ska det tydligt framgå vad som 

gäller kring utflykter, besök i assistenters hem samt hur 

förflyttning ska ske. Schema ska förändras så att inte 

assistenter arbetar ensamma vid förflyttningar. 

2016

‐358 

Personlig 

assistans 

Utebliven 

assistans‐

missförstånd 

i 

Översyn av rutin vid sjukanmälan för att om möjligt göra den 

ännu tydligare. Info om denna på APT. 

Rutin för hur brukare får kontakt med kommunen vid 

utebliven assistans. 
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sjukanmälan 

om längden 

på 

sjukfrånvaro

n 

Genomgång av genomförandeplan och handlingsplan för hur 

man agerar i varje enskilt fall där detta kan inträffa (hos de 

brukare där det är glapp mellan arbetspassen). 

Biståndshandläggaren följer upp det avslag om 

trygghetslarm som tidgare gjorts hos en brukare och ser 

över behovet ur ett vidare perspektiv. 

2016

‐163 

Personlig 

assistans 

Bristande 

åtkomst till 

Magna Cura 

(dokumentat

ionssystem) 

Wifi hos brukaren används för att garantera åtkomst. Rutin 

och ersättning för detta är framtagen. Servern till Magna 

Cura startas om en gång per vecka. Gruppernas datorer 

lämnas in för uppdatering var tredje vecka.  

2016

‐114 

Hemvården  Sent svar på 

larm 

Anmälan till IVO  

Översyn av larmansvar och schemaläggning av raster för att 

kunna hålla larmtiden (30 min). Installation av nyckelfritt 1/6 

2016 förkortar svartstiden på larm ytterligare. Införandet av 

digitala larm 1/4 2017 ökar kvaliteten på larmöverföring till 

kommunen. 

2016

‐156 

Piren  Misstanke 

om stöld  

Brukaren vill inte vidta åtgärder. Han misstänker ingen i 

personalen. Oklart när och hur pengarna kan ha försvunnit 

från brukaren.  Erbjudande att låsa in pengar kommer att 

ges till alla som vistas på Piren. Upplysning om att inte ta 

med för mycket pengar bör också ges.   

2016

‐286 

Villa Rosell  Uteblivet 

svar på larm 

Medarbetaren som inte svarade på larmet har avslutat sin 

anställning. Enhetschefen har dessförinnan haft flera samtal 

med medarbetaren. Genomförandeplanern bör uppdateras 

kontinuerligt, kommuniceras i hela teamet och följas upp. 

Planen ska bara finnas i MC. Ta hjälp av specialister för 

bedömningar kring förflyttningar, ADL‐moment, omvårdnad, 

särskilt om det uppkommer meningsskiljaktigheter i 

gruppen. Arbeta med värdegrunden, t ex genom 

webutbildningen ”Äldreomsorgens nationella värdegrund” 

och personcentrerad omvårdnad. 

Tydlig introduktion för vikarier/nyanställda och uppföljning 

av introduktion. Samla gällande rutiner på ett ställe.  

2016

‐401 

Hemvården  Utebliven 

anhörigavlös

ning 

En rutin bör tas fram som förtydligar hela processen, från 

beslut om anhörigavlösning till utförande i hemmet. Tiderna 

för avlösning bör bekräftas med den enskilde när personal är 

inbokad. Det bör också undersökas om man på något sätt 

kan säkerställa att den som ska utföra anhörigavlösningen 

(ofta en vikarie som bara utför just denna insats och går 

direkt hemifrån) faktiskt kommer till brukaren.  

2015

‐415 

Hemvården  Utebliven 

anhörigavlös

ning 

Se ovan 



Bilaga 6  Uppföljning av utbildningsplan 2016 Vård och Omsorg och utbildningsplan 2017 

Grön = Genomförd 

Röd = ej genomförd fullt ut 

 

Utbildning 2016 Finansiering Antal personal Uppskattad 
kostnad 

Durewall – förflyttning och 

bemötande vid utåtagerande 

beteende 

Resp enhet Internutbildning med 

egna instruktörer 

 

Beror på 

utbildningsbehovet 

Modulutbildningar Resp enhet Efter behov Beror på 

utbildningsbehovet 

Utbildning i basala 

hygienrutiner 

  

Resp enhet De hygienombud som 

inte genomgått 

utbildningen 

Beror på 

utbildningsbehovet 

Palliativ utbildning – 

webbutbildning, sträcker sig 

över tre år.  

 

Påbörjad 2017 istället 

Statliga 

stimulansmedel  

Samtlig 

omvårdnadspersonal 

100 personal per 

år, Utbildningstid 4 

tim, finansiering 

50% vikarietid. 

Kostnad: ca 50 tkr 

Utbildning inom 

neuropsykiatri/psykiatri – 

internutbildning 

T ex genom 

www.kunskapsguiden.se 

Hur kan internutbildning 

läggas upp, plan tas fram  

Påbörjad 2017 istället 

Prio-pengar Omvårdnadspersonal 

socialpsykiatrin, LSS 

samt avd Brun på Villa 

Rosell 

Leg personal  

Finansieringstak: 

144 tkr 

Utbildning i MI, motiverande 

intervju 

Statliga 

stimulansmedel 

Personal inom 

funktionshinderområde

t 

Chefer 

48 tkr 

BPSD Statliga 

stimulansmedel 

BPSD-administratörer, 

beräknat på 7 personer 

2-dagars 

utbildning, 16 

timmar. 

4 tkr/person + 

litteratur= ca 30 tkr 

+ 5.300 för 

utbildaren 

Stödpedagog  

 

Ej aktuell 

Statliga 

stimulansmedel 

1 person 192 timmars 

praktik fördelat på 

två år; 96 tim/år. 

finansiering bygger 

på 50% 

12 tkr/person 

http://www.kunskapsguiden.se/
kkan
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Handledarutbildning – 11 

tillfällen; 3 heldagar och 8 

halvdagar – våren 2016 

Gemensamma 

utbildningsmede

l 

Statliga 

stimulansmedel 

20 personer 

(8 personer deltog) 

Finansiering bygger 

på 20 deltagare 

och vikarier vart 

annat tillfälle, 420 

timmar 

105 tkr 

ÄBIC-verkställighetsutbildning 

Utbildning genom ”Vård- och 

omsorgsutveckling i Väst” 

 1 heldag för chefer 
och biståndsbedömare 

 6 halvdagar för 
omvårdnadspersonal 
(30 i varje grupp) 

 3 heldagar för 
dokumentationsombu
d (max 30 dok.ombud) 

samt en halvdag med 

spetsutbildning för 

dokumentationsombud i 

Magna Cura 

 

Särskilt avsatta 

medel i budget, 

300 tkr 

Äska medel ur 

central pott 

Gemensamma 

medel: 20 tkr 

 

All 

omvårdnadspersonal 

Biståndsbedömare 

Chefer 

Kursavgifter ca 170 

tkr 

Vikariekostnad: 

Ca 400 tkr, 

beräknat på 290 

omv.personal (en 

halvdagsutb), 30 

dok.ombud (3,5 

dagar var) 

Vik.kostnad 

beräknad till 200 

kr/tim. 

Kostnad till Pulsen: 

ca 50 tkr(ej 

utbildningskostnad

) 

 

 

Utbildningsplan för vård- och omsorg 2017 

Durewall – förflyttning och 

bemötande vid 

utåtagerande beteende 

Resp enhet Internutbildning med 

egna instruktörer 

 

Beror på 

utbildningsbehovet 

Instruktörsutbildning Gemensamma 

utbildningsmedel 

Två personal 5700 kr per person 

+ resa och logi 

Modulutbildningar Resp enhet Efter behov Beror på 

utbildningsbehovet 

Utbildning i basala 

hygienrutiner 

Resp enhet De hygienombud som 

inte genomgått 

utbildningen 

Beror på 

utbildningsbehovet 

BPSD Gemensamma 

utbildningsmedel 

15 personer? 

SÄBO. HV, HoS 

2-dagars utbildning, 

16 timmar. 

4 tkr/person + 

litteratur= ca 44 tkr 

+ 5.300 för 

utbildaren 

Palliativ utbildning – 

webbutbildning, sträcker sig 

över tre år (2016-2018)  

Gemensamma 

utbildningsmedel 

som 

Samtlig 

omvårdnadspersonal 

fram till 2018 

SÄBO 105.000 

HV 52.500 

FH 40.000 



Ca 7,5 timmar totalt, kan 

genomföras i etapper 

delfinansiering Villa Rosell, 

Sigghusberg och Sjöryd 

(80 p 2017)  

Hemvården (30 p 2017 

Funktionshinder (30 p 

2017) 

 

Utbildning psykiatri – ESL? Äska ur central 

kompetenspott 

  

Handledarutbildning? Äska ur 

kompetensmedel 

centralt? 

Hur många är 

realistiskt? 

 

Utbildning i diagnoskunskap 

och bemötande, 

socialpsykiatrin 

 

Priopengar till 

föreläsare 

Vikarier – 

kompetensmedel 

centralt? 

30-40 80 tkr 

Utbildning i diagnoskunskap 

och bemötande av personer 

med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar, 

gruppboende LSS samt 

Kortebo 

Inom enhetens 

budget 

  

ÄBIC-

verkställighetsutbildning 

Spetsutbildning för chefer, 

administratörer,  

verksamhetsresurser och 

dokumentationsombud i 

Magna Cura 

 

 

Chefer, 

administratörer,  

verksamhetsresurser 

och 

dokumentationsombud 

 

Ca 25 tkr + 

resekostnader 

 



 Vård och omsorg Sidan 

1(2) 

 Enhet 

Ledning 

Datum 

2016-12-27 

 

 

 

 

 

 

 

Handläggare 

Eva Ulfenborg 

 

 

Mottagare 

 

 

 

 

 

 

 

Hjo kommun, 544 81 Hjo, Telefon 0503-350 00, Telefax 0503-351 19, www.hjo.se 

Utbildningsplan för vård- och omsorg 2017 

 

För hälso- och sjukvårdsenheten finns dessutom en särskilt antagen kompetensutvecklingsplan som 

kompletterar denna. 

 

Utbildning 2017    

Durewall – förflyttning och 

bemötande vid utåtagerande 

beteende 

Resp enhet Internutbildning med 

egna instruktörer 

 

Beror på 

utbildningsbehovet 

Instruktörsutbildning Gemensamma 

utbildningsmedel 

Två personal 5700 kr per person + 

resa och logi 

Modulutbildningar Resp enhet Efter behov Beror på 

utbildningsbehovet 

Utbildning i basala 

hygienrutiner 

Resp enhet De hygienombud som 

inte genomgått 

utbildningen 

Beror på 

utbildningsbehovet 

BPSD Gemensamma 

utbildningsmedel 

15 personer? 

SÄBO. HV, HoS 

2-dagars utbildning, 

16 timmar. 

4 tkr/person + 

litteratur= ca 44 tkr 

+ 5.300 för 

utbildaren 

Palliativ utbildning – 

webbutbildning, sträcker sig 

över tre år (2016-2018)  

Ca 7,5 timmar totalt, kan 

genomföras i etapper 

Gemensamma 

utbildningsmedel 

som 

delfinansiering 

Samtlig 

omvårdnadspersonal 

fram till 2018 

Villa Rosell, Sigghusberg 

och Sjöryd (80 p 2017)  

Hemvården (30 p 2017 

Funktionshinder (30 p 

2017) 

 

SÄBO 105.000 

HV 52.500 

FH 40.000 

Utbildning psykiatri – ESL? Äska ur central 

kompetenspott 

  

Handledarutbildning? Äska ur Hur många är  



 2(2) 

 

kompetensmedel 

centralt? 

realistiskt? 

Utbildning i diagnoskunskap 

och bemötande, 

socialpsykiatrin 

 

Priopengar till 

föreläsare 

Vikarier – 

kompetensmedel 

centralt? 

30-40 80 tkr 

Utbildning i diagnoskunskap 

och bemötande av personer 

med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar, 

gruppboende LSS samt 

Kortebo 

Inom enhetens 

budget 

  

ÄBIC-verkställighetsutbildning 

Spetsutbildning för chefer, 

administratörer,  

verksamhetsresurser och 

dokumentationsombud i Magna 

Cura 

 

 

Chefer, 

administratörer,  

verksamhetsresurser 

och 

dokumentationsombud 

 

Ca 25 tkr + 

resekostnader 

 

 

I tjänsten 

 

Eva Ulfenborg 

Vård- och omsorgschef 

Direkt 0503-352 15 

 

eva.ulfenborg@hjo.se 



BILAGA 7 finns tillgänglig på sammanträdet eller lämnas ut av Annica 

Carter.  

Går inte att skriva ut i lämpligt format för utskick.  

kkan
Anteckning
BILAGA 7
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