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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 2017” 

som redovisar hur Vård och Omsorg arbetat under 2017 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. 

Vård och Omsorg har inte kommit igång 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 flera år har det upplevts som en generell brist att personalen – både nyanställda och ordinarie 

personal- har svårt att hitta de rutiner som styr arbetet. På många enheter har man tidigare försökt lösa 

detta genom att skapa egna papperspärmar. Problemet är att med tiden uppdateras rutiner centralt men 

på enheten fortsätter man arbeta efter en inaktuell rutin. För att komma till rätta med detta har vi under 

2017 fortsatt att städa bort många inaktuella rutiner. Därefter har vi samlat alla verksamhetens nu 

gällande rutiner på den centrala katalogen T/Vo/Gemensam/Verksamhetspärm. 

 

Särskilt boende har under 2017 fått en egen digital rutinpärm där man länkat till de rutiner i 

Verksamhetspärmen som personalen i Säbo behöver ha kunskap om. I samband med det har ett antal 

processer och rutiner förbättrats där vi saknade styrning tidigare, t ex:  

  

- Ett gediget introduktionspaket har tagits fram tillsammans med personal på alla boendena, och ett 

arbetssätt med utsedda mentorer på avdelningarna har kommit igång för att säkra introduktionen 

av nya medarbetare. 

- Hantering av privata medel för brukare inom vård och omsorg, rutin 

- Handlingsplan vid brand på samtliga tre boenden 

- Måltider och smakportioner i särskilt boende, rutin 

Funktionshinderenheten har på liknande sätt fått en egen digital rutinpärm under 2017 (inom assistans är 

den utskriven) där man länkat till relevanta rutiner i Vård och Omsorgs gemensamma verksamhetspärm. I 

samband med det har ett antal processer och rutiner förbättrats där vi saknade styrning tidigare, t ex:  

- Stödperson inom LSS, rutin 

- Pedagogiska måltider inom Funktionshinderenheten samt regler kring övriga måltider 

Även följande övergripande processer/rutiner har förbättrats under 2017: 

 

- Verkställighet av kontaktperson/kontaktfamilj/ledsagare 

- Handläggning och Verkställighet av Socialpsykiatriärenden 

- Social dokumentation, rutin  

- Rutin för SIP (samordnad Individuell Plan) 

- Systemsupport inom Vård och Omsorg, rutin 

- Överflyttning av ärende till annan kommun, rutin 

- Hjälpmedel inom vård och Omsorg, rutin 

1.1 Handlingsplan för 2018 

Under 2018 behöver även HoS-enheten skapa en tydligare struktur för sina styrdokument. Arbetet har 

inletts med att sortera bort inaktuella rutiner och samla relevanta rutiner i en rutinpärm för HoS-

enheten. Under 2018 behöver arbetet färdigställas för att nya medarbetare på enheten ska få en god 

introduktion i arbetet. Viktiga processer där det finns behov av nya rutiner behöver identifieras och tas 

fram. 
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2. Riskanalyser  

2.1 Internkontroll-den årliga riskanalysen 

Inför 2017 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 risker har kontrollerats av Vård och Omsorg i internkontrollarbetet 2017: 

Risk Kontroll  Åtgärd 

LASS-rapportering - Risk 

att kommunen inte får rätt 

LASS-ersättning av 

Försäkringskassan. Ekonomisk 

förlust. 

Kontrollera att 

befintliga rutiner 

stödjer en korrekt 

LASS rapportering till 

Försäkringskassan 

Kontrollen har förbättrats och är numera god. 

Ytterligare förbättring: Ny modul i Phoniro 

som gör att assistenten enkelt kan justera sitt 

arbetspass direkt i mobilen. Implementeras 

2018. 

Lex Sarah - Risk att 

kvalitetsbrister som 

konstaterats i Lex Sarah 

utredningar inte åtgärdas. 

Kontrollera att 

beslutade åtgärder i 

Lex Sarah utredningen 

omsätts i praktiskt 

förbättringsarbete på 

enheten. 

Kontrollen visar att beslutade åtgärder har 

genomförts. Ytterligare förbättring: 

Administrera Lex Saror i det nya 

avvikelsehanteringssystemet (redan påbörjat) 

Avvikelser - 

Risk att avvikelser inte följs 

upp på ett systematiskt sätt, 

vilket leder till bristande 

kvalitet. 

Kontrollera att Vård 

och Omsorg har ett 

systematiskt 

förbättringsarbete 

utifrån de avvikelser 

som sker i 

verksamheten 

(rapportering, analys, 

åtgärder, uppföljning) 

Arbetet är påbörjat men ej slutfört. 

Översynen av avvikelsehanteringen har lett till 

att vi upptäckt att flera processer behöver 

säkerställas: t ex rapportering, dokumentation, 

teamträffar och kvalitetsregister, återkoppling 

av kvalitetsarbete till personal på enheten. 

Först därefter kan vi involvera fler enheter i 

det nya avvikelsehanteringssystemet. 

Basal Hygien - Risk för 

smittor etc om arbetet med 

basala hygienrutiner brister 

Kontrollera att 

funktionshinderenheten 

följer rutinerna i det 

systematiska 

hygienarbetet. 

Ytterligare förbättring: Skapa förutsättningar 

för att nya hygienombud inom 

funktionshinderenheten får gå den 

grundutbildning som krävs för att få vara 

hygienombud.  

Skapa förutsättningar för hygienombuden att 

på ett kvalitetssäkert sätt kunna stötta alla sina 

kollegor inom basal hygien. 

Delegering av hälso- och 

sjukvårdsuppgifter - Risk 

att hälso- och 

sjukvårdsinsatser som 

delegerats till 

omvårdnadspersonal inte följs 

upp på ett korrekt sätt, vilket 

kan innebära risker för 

patientsäkerheten. 

Kontrollera att 

delegeringskedjan är 

kvalitetssäkrad från 

beslut om delegering 

till uppföljning av 

delegerade insatser.  

Det finns brister i den interna kontrollen och 

vi behöver säkra upp delegeringen av hälso- 

och sjukvårdsuppgifter genom att ex ta fram 

rutin/checklista för legitimerad personal vid 

delegering.  

Säkra kompetensen genom att skapa en tydlig 

introduktion och basutbildning för ny 

personal. Skapa en bättre struktur för 

delegeringsarbetet genom en tydligare 

områdesindelning på HoS/Hemvården.  
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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. 

 

Under 2017 har inga riskanalyser dokumenterats på enheterna. 

 

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 2018 

Det som saknas idag är att arbeta systematiskt med riskanalyser i samband med avvikelser som inte är 

allvarliga nog att utgöra en Lex Sarah och som inte registreras i hälso- och sjukvårdens kvalitetsregister. 

Längre fram i kvalitetsberättelsen återkommer vi till vikten av att få till stånd ett fungerande arbetssätt 

kring avvikelsehantering. 
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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 

2017. Det finns två olika delar; en för hemtjänst och en för äldreboende. Både finns på www.hjo.se 

3.1 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen-särskilt boende? 

2017 års brukarundersökning på våra äldreboenden visar på en svag förbättring från förra året. 89% av de 

boende är ganska eller mycket nöjda med sitt äldreboende, vilket kan jämföras med 82 % i riket.  

På området Boendemiljö så är Hjoborna märkbart nöjdare än genomsnittet, både när det gäller trivsel 

inom- och utomhus.  

 

På området Mat och måltidsmiljö ligger Hjo kommun på samma nivå som övriga kommuner i landet. Hjo 

har tidigare år haft omkring 88-89% nöjda kunder när det gäller maten, men i år är det bara 74% som ger 

ett positivt betyg på maten. Detta är förvånande med tanke på att mathållningen är densamma som 

tidigare, både när det gäller leverantör och innehåll. Äldreboendena får sin mat från Centralköket som 

lagar traditionell husmanskost från grunden och med en målsättning om att erbjuda 100% svenskt kött. 

Enhetscheferna kommer under tidig vår genomföra Husmöten och prata med brukarna för att se vad 

detta kan stå för. 

Inom området Hjälpens utförande är Hjoborna mycket nöjdare än riksgenomsnittet. Personalen anses ha 

mer tid hos brukarna och fler brukare känner att de kan påverka vid vilka tider de får hjälpen.  

När det gäller bemötande så får Hjo ett gott betyg och ligger på samma nivå som genomsnittet, men det 

är ändå oroande att vi har en negativ trend när det gäller bemötandet. För två år sedan svarade 100% att 

de får ett gott bemötande, förra året var det 95% och i år är det 93% som ger ett positivt svar. Vård och 

Omsorg har en värdighetsgaranti som utlovar att man som brukare alltid ska få ett gott och respektfullt 

bemötande och detta är ett fokusområde som vi aldrig släpper taget om. 

Här nedan kan du jämföra resultatet mellan boendena på ett antal utvalda indikatorer. Socialstyrelsen 

skriver att p g a få svarande så bör jämförelser av resultat mellan enheter ske med försiktighet. 

Felmarginalen är stor när man börjar dela upp lilla Hjo i mindre beståndsdelar. Med detta sagt så gör vi 

ändå en jämförelse här nedan för att få en indikation på hur kvaliteten ser ut i verksamheten. 

 

Sigghusberg: Har i år har fått lägre betyg än vanligt på flera indikatorer. Samtidigt är det väldigt få 

svarande på Sigghusberg (mellan 40-60 %), vilket innebär att det kan vara så få som 20 svarande på 

enkäten. Det är därför inte möjligt att dra några slutsatser om att kvaliteten är försämrad på Sigghusberg 

utifrån resultatet i endast denna undersökning. Mot bakgrund av att bemanning och arbetssätt i sort 

fungerar som tidigare, så har enhetschefen inga andra indikationer på att kvaliteten skulle vara försämrad. 

Med så få svarande kan ett fåtal personers svar göra stort avtryck på helheten.   

 

Sjöryd: Sjöryd har en generellt positiv trend i år. Många av resultaten har förbättrats märkbart sedan 

2016, vilket är roligt att se. Det som sticker ut åt det negativa hållet är att Sjöryds boende upplever sig 

vara mycket mer ensamma än på övriga boenden. De är också mindre nöjda med gemensamhets-

lokalerna. Detta är något som behöver följas upp på husmöte och i enskilda samtal under våren. 

Förhoppningen är att med de nya gemensamhetslokalerna ska man uppleva en större gemenskap på 

boendet. Glädjande nog är brukarna som mest nöjda med bemötandet på Sjöryd av alla boenden och det 

http://www.hjo.se/
https://hjo.se/stod-och-omsorg/kvalitet-och-utveckling/vardighetsgarantier/
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är också där man känner sig tryggast. 

 

Villa Rosell: Är det äldreboende som får genomgående högst betyg, inte på något område får Villa Rosell 

lägst betyg av de tre boendena.  

 

Enhet Andel positiva svar 

 Fick plats på önskat äldreboende  88 (riket) 

Sigghusberg 86 (94) 

Sjöryd 75 (69)  

Villa Rosell 100 (96) 

Trivs med sitt rum/sin lägenhet  74 (riket) 

Sigghusberg 73 (79) 

Sjöryd 75 (60) 

Villa Rosell 83 (88) 

Tycker det är trivsamt utomhus runt boendet  66 (riket) 

Sigghusberg 77 (68) 

Sjöryd 83 (70) 

Villa Rosell 95 (87) 

 Möjligheterna att komma utomhus är bra 58 (riket) 

Sigghusberg 35 (55) 

Sjöryd 62 (46) 

Villa Rosell 74 (88) 

Tycker att maten smakar bra 75 (riket) 

Sigghusberg 65 (86) 

Sjöryd 71 (81) 

Villa Rosell 83 (96) 

Personalen har tillräckligt med tid för arbetet 73 (riket) 

Sigghusberg 79 (90) 

Sjöryd 82 (75) 

Villa Rosell 88 (76) 

Får bra bemötande från personalen 94 (riket) 

Sigghusberg 88 (91) 

Sjöryd 100 (100) 

Villa Rosell 91 (96) 

Personalen tar hänsyn till den äldres egna åsikter och 

önskemål   80 (riket) 

Sigghusberg 64 (94) 

Sjöryd 93 (79) 

Villa Rosell 96 (86) 

Känner sig trygg på sitt äldreboende 88 (riket) 

Sigghusberg 82 (100) 

Sjöryd 100 (75) 

Villa Rosell 96 (92) 

Är nöjd med de aktiviteter som erbjuds på äldreboendet   64 (riket) 

Sigghusberg 43 (57) 

Sjöryd 71 (38) 

Villa Rosell 76 (74) 
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Besväras inte av ensamhet  34 (riket) 

Sigghusberg 43 (56) 

Sjöryd 18 (29) 

Villa Rosell 41 (52) 

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

Sigghusberg 47 (80) 

Sjöryd 64 (50) 

Villa Rosell 71 (79) 

Är sammantaget nöjd med äldreboendet  82 (riket) 

Sigghusberg 88 (95) 

Sjöryd 87 (79) 

Villa Rosell 92 (88) 

3.2 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen-hemtjänst? 

Hemvården fortsätter den positiva trenden och får i år ett ännu högre betyg än förra året.  

92% är mycket eller ganska nöjda med Hemvårdens insatser, vilket är en förbättring från tidigare år, att 

jämföra med 89% förra året och 87% året dessförinnan). Riksgenomsnittet är 89%. 

På samtliga områden utom ett så har Hemvården förbättrat sina resultat från 2016. Det är särskilt 

glädjande att betyget förbättrats väldigt mycket när det gäller möjligheten att påverka tiden för insatsen, 

eftersom detta område valdes ut som ett särskilt förbättringsområde efter förra årets undersökning. 

Hemvården i Hjo får i år ett signifikant bättre resultat än riket på området "Inflytande". Inte på något 

område ligger betyget under riksgenomsnittet, vilket är mycket glädjande. 

 

3.3 Biståndshandläggarnas brukaruppföljning hemma hos brukarna med Hemtjänst 

Som ett komplement till den nationella brukarundersökningen så har biståndshandläggarna under 2017 

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 Hemvården kan förbättra sig om det behövs. Syftet är därmed att göra brukarna mer 

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

 

Under 2017 gjordes 39 uppföljningsintervjuer hos Hemvårdens brukare. Detta är en sammanfattning: 

 

Påverka tider: 

82% av de tillfrågade är helt nöjda med sina möjligheter att påverka tiden för insatser, medan resterande 

18% är delvis nöjda. Resultatet är detsamma som för 2016. 

Någon kommenterar att hen skulle vilja ha morgonhjälpen en timme tidigare, någon annan att det skulle 

vara önskvärt att personalen håller tiderna bättre.  

 

Bemötande 

92% är helnöjda med bemötandet och resterande är delvis nöjda. Resultatet är oförändrat från förra året. 

Flera kommenterar att personalen är så trevlig och att man blir glad av att se dem. Någon säger att de 

yngre har för bråttom och inte visar samma respekt.  

Trygghet 

89% känner sig helt trygga med insatsen, 11% delvis trygga. Någon påpekar att det är viktigt med van 

personal, särskilt vid dusch, annars blir man osäker. Någon annan känner sig otrygg med okänd personal. 
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Delaktighet 

68% svarar att de varit delaktiga i utformningen av hur hjälpen ska utformas. Det är fler än förra året, 

men fortfarande relativt få. Precis som förra året kommenterar flera stycken att de inte behövt vara 

delaktiga eftersom personalen vet vad den ska göra. Det är möjligt att frågan behöver omformuleras för 

att förtydliga innebörden. 

 

Lagom antal personer 

Bara 58% tycker att det är lagom antal personer som kommer hem och hjälper till. 42% tycker att det är 

för många personal i omlopp. Även om nöjdheten har ökat sedan förra året så är det för många som 

anser att det är för många personal i hemmet. Just vid duschmomentet anses det viktigt med samma 

personal, av förståeliga skäl. Personalkontinuitet och bemanning kommer att vara den mest strategiskt 

viktiga frågan i Hemvården under 2018. 

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 genomförande-

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

 

I genomsnitt har 83% av personer i särskilt boende en aktuell genomförandeplan, och 50% har en 

genomförandeplan med dokumenterad delaktighet. I riket är genomsnittet 92%, och 79% har en plan med 

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

mätning. Hemvården hade förra året 97% godkända genomförandeplaner, men i år har resultatet sjunkit 

till 63% som ligger lägre än riksgenomsnittet (75%). I Hjo har dock nästan alla i Hemvården en namngiven 

kontaktperson (91%), medan i riket är det 84%.  

 

Dokumentationsombudens roll och ansvar är förtydligat och enhetschefen för Resurs och 

biståndsenheten har återinfört dokumentationsombudsträffar under 2016. Dokumentationsombudsträffar 

har genomförts regelbundet under 2017. Arbetet med att anpassa våra system så att vi kan börja 

dokumentera enligt IBIC har pågått under hela 2017. Under våren 2018 är vi redo att gå igång med att 

arbeta utifrån IBIC tänket. Magna Cura och hela strukturen för dokumentation har setts över under 2017 

 Källa: Enhetsundersökningen  

(Socialstyrelsens undersökning) 

Andel 2017 Andel 2016 Andel 2015 

Äldreomsorg    

Sjöryd 58% (58% med delaktighet) 76% 72% 

Sigghusberg 93% (58% med delaktighet) 88% 89% 

Villa Rosell 97% (32% med delaktighet) 81% 86% 

Säbo totalt 83% (50% med delaktighet) 82% 82% 

Hemvården 63% (54% med delaktighet) 97% 95% 

Funktionshinder  Resultatet anges ej i procent, utan bara 

att merparten av brukarna har en. 

- 79% 
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liksom manualer till 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.  

 

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 kontaktperson enligt LSS tagit 10 månader att verkställa p g a svårighet att 

hitta lämplig uppdragstagare. Ett beslut om korttidsvistelse tog också 6 månader att verkställa pga att man 

bedömde att beslutet inte kunde verkställas på Kortebo. Då den lösningen ändå provades till slut så gick 

det över förväntan och efter det har beslutet kunnat verkställas i verksamheten. 

 

SoL - väntetid till särskilt boende 

 

Under 2017 har Hjo kommun rapporterat in till IVO att sju individer har fått vänta mer än tre månader 

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

dessa personer valde dock att dra tillbaka sina ansökningar, och dessa beslut har avslutats utan att 

verkställas. Två av dessa personer har ansökt om parboende och verkställigheten har fördröjts för att 

hitta närliggande lägenheter. Två personer har fått vänta fem månader för att kunna bli erbjudna boende 

på önskat äldreboende. Under året har också en person fått vänta fyra månader innan ett beslut om SoL-

boende med psykiatrisk inriktning har kunnat verkställas. Platsen har fått köpas externt för att kunna 

verkställas. Ytterligare två beslut om boende med psykiatrisk inriktning har fått köpas externt under året, 

som en följd av att kommunen inte har ett boende med psykiatrisk kompetens och inriktning. Vård och 

Omsorg har i bostadsförsörjningsprogrammet flaggat för att behoven inom psykisk ohälsa ökar och på 

sikt kan det finnas behov av att starta en bostad med psykiatrisk inriktning i Hjo kommun. 

 

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 2017 var den genomsnittliga väntetiden i Hjo 50 dagar från ansökan till erbjudande (att jämföra 

med 58 i riket. Under 2016 hade vi alltså en snabbare handläggning och större tillgänglighet till 
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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 2017 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. 

 

De värdighetsgarantier vars måluppfyllnad är svårare att bedöma är garantin om att man som 

brukare alltid ska få ett gott och respektfullt bemötande 97% av hemtjänsttagarna har gett ett positivt 

betyg på bemötandet. I särskilt boende är andelen 93%. Även om detta är det område som vi får högst 

betyg på, och betygen är samma som riksgenomsnittet, så är det ändå oroande att vi har en negativ trend 

när det gäller bemötandet i särskilt boende. För två år sedan svarade 100% att de får ett gott bemötande, 

förra året var det 95% och i år är det 93% som ger ett positivt svar. Samtidigt är det mycket färre 

svarande på Sigghusberg och det är svårt att dra för stora slutsatser. Det har också inkommit ett par 

synpunkter på bemötande under året, som ger oss ytterligare påminnelse om att vi aldrig kan sluta att ha 

det Goda Mötet som vårt främsta fokusområde. 

 

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. 87% anser 

att personalen tar hänsyn till önskemål om hur hjälpen ska ges (att jämföra med 80% i riket), 70% anser 

att de kan påverka tiden för insatserna (61% i riket).  

4. Avvikelser 

4.1 Synpunkter och klagomål 

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

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

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

verksamheten med personalens medverkan under APT eller motsvarande.  

 

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

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

riksgenomsnittet som vet var man ska vända sig med klagomål (55% av de som bor i särskilt boende och 

73% inom Hemvården), men ändå förvånansvärt få med tanke på informationsspridningen som 

genomförts.  

 

Totalt registrerades 18 synpunkter under året (att jämföra med 19 st 2016 och 32 st 2015) inom Vård 
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och Omsorg. Förra året var hälften av synpunkterna interna synpunkter, men i år har de allra flesta 

synpunkterna inkommit från brukare/anhöriga/patienter/allmänhet.  

Det är bra att vi fått in fler synpunkter från brukare och anhöriga, men det finns troligen fortfarande 

utrymme för att fånga upp fler synpunkter i det systematiska kvalitetsarbetet.  

 

Det fåtal synpunkter som inkommit har hanterats inom de tidsramar som är uppsatta. 100% av alla 

inkomna synpunkter till vård och omsorg besvarades inom 10 dagar vilket är bra. 

 

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. Ex på inkomna synpunkter som föranlett åtgärder: 

 

Enhet Synpunkt Åtgärd 

Funktionshinder Svårt att nå chefer inom Funktionshinder Förklarat nödvändigheten av 

telefontider 

Hemvården Bilar som kör för fort och utan bakljus Ytterligare påminnelse till 

personal samt skylt i bil 

Hemvården Genomförandeplan bör tas fram fortare 

än inom 14 dagar. Det finns brister i 

informationsöverföring mellan 

medarbetare som försvårar för ny brukare 

att få rätt vård. 

Finns behov av att förtydliga 

processen vid uppstart av 

ärenden. Kontaktombudets roll 

vid nya ärenden behöver 

förtydligas. 

Resurs och Bistånd Bristande bemötande vid kontakt med 

enheten. 

Samtal med berörd personal 

Resurs och Bistånd Resursenhetens personal följer ej 

hygienrutiner 

Info på APT om vikten av att 

följa reglerna. 

Hälso- och 

Sjukvårdsenheten 

Synpunkter på utförd hälso- och sjukvård 

Villa Rosell 

Möte med Vårdcentral och team 

och analys av händelse 

Villa Rosell Bristande bemötande Samtal och ursäkt. Nytt 

kontaktombud 

Villa Rosell Uteblivna promenader Ny genomförandeplan. 

Teammöte 

Villa Rosell Bristande städning Arbetsgruppen underrättad 

Villa Rosell Personal följer inte Genomförandeplan 

(GP) 

Uppföljning visar att personal 

följt GP 

Korttiden Bristande bemötande, bristande 

överrapportering, otrygghet 

Möte, genomgång med all 

personal, översyn av 

rapporteringsrutiner 

 

4.2 Avvikelsehantering 

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

analys av rapporterade avvikelser framgår av patientsäkerhetsberättelsen.  

 

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. Under hösten 2017 har 
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vi påbörjat ett försök med avvikelsehantering i ett nytt system (samma system som Synpunkterna sedan 

länge hanteras i). Det nya arbetssättet och det nya systemet har tydliggjort att det finns behov av att se 

över flera processer som är nära sammankopplade med avvikelsehanteringen: rapportering, 

dokumentation, enhetschefens insyn i delegerad hälso- och sjukvård, teamträffar och återkommande 

kvalitetsarbete på enheten, arbetet med kvalitetsregister. Avvikelsehanteringen är en pusselbit bland flera, 

och vi löser inte pusslet förrän alla bitar finns på plats. Först därefter kan vi involvera fler enheter i det 

nya avvikelsehanteringssystemet. Vi är just nu mitt uppe i denna förändringsprocess och en arbetsgrupp 

är tillsatt av ledningsgruppen för att fortsätta arbeta med frågan under 2018. 

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 22 st Lex Sarah rapporter inkommit och utretts (att jämföra med 12 st 2016). 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 

Hemvården 

(Har föranlett 

IVO anmälan) 

Sex händelser har handlat om stöld  

 

Polisanmälan. En person är misstänkt för 

stöld i Hemvården på tidigare arbetsplats 

och arbetar inte kvar. Det finns dock ett 

behov av att säkerställa att vi minimerar 

riskerna för stöld i Hemvården genom en 

säker kort- och kontanthantering samt 

nyckelhantering. 

Hemvården 

(Har föranlett 

IVO anmälan) 

Utebliven matleverans (kyld mat) Rutinerna har setts över. Tydliga 

genomförandeplaner är viktiga. 

Hemvården Matdistributionsinsats är borttagen ur 

planeringen men ej avslutad 

Behövs tydligare rutiner för hur beslut 

verkställs och avslutas. 

Hemvården Uteblivna tillsynsbesök efter att ett 

beslut överklagats. Insats är borttagen 

ur planering men ej avslutad av bistånd 

Se ovan. 

Personlig ass Del av personalgrupp upplever att 

brukare far illa pga bristande 

aktivering, delaktighet mm. 

Ärendet handlar i första hand om 

samarbetet i arbetsgruppen 

Boendestöd Brukare som upplevt brist i 

bemötande 

Samtal och förtydligande i GP 

Personlig ass Kränkande bemötande mot en Svårt att få klarhet i vad som hänt. Olika 
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brukare syn på händelsen. Brukaren uppfattas inte 

ha farit illa. 

Personlig ass Brukare som inte fått sina insatser rätt 

utförd p ga bristande engagemang och 

åsidosättande av åtaganden 

Samtal, skriftlig varning gentemot en 

medarbetare 

Personlig 

ass/Gjutaren 

Nattpersonal som gått tidigare från 

sitt arbetspass 

Förtydliga rutiner och introduktion av 

vikarier  

Kortebo Risk för hårt handlag med brukare Förtydliga introduktionen och gå igenom 

GP med alla 

Resurs och 

bistånd mfl 

Rapportör menar att brukaren farit illa 

p g a rätt insats inte kunnat erbjudas i 

tid 

Förtydliga samverkan mellan Arbete och 

Socialtjänst och Vård och Omsorg. 

Använda rutinen för Samordnad Individuell 

Plan (SIP), utbildning i psykisk ohälsa. 

Sigghusberg Foto av skada på brukare Tydligare rutin för när detta är OK 

Sigghusberg Låst in brukare Samtal. Bemötandeplan 

Sigghusberg Försummelse av brukare nattetid Samtal med personal. Förtydliga GP, Rutin 

för nattarbete aktualiseras. 

Sigghusberg Larmet fungerar inte tillfredställande Utbildning. Lathundar. Avvikelser noteras. 

Teknisk genomgång av leverantör. 

Villa Rosell (Har 

föranlett IVO-

anmälan) 

Brist i bemötande Samtal. Återkommande handledning och 

reflektion. Arbetsrättsliga åtgärder 

övervägs. 

Korttiden Brister i överrapportering mellan 

korttid och hemvård. GP har inte lästs 

och följts fullt ut. 

Försöka få till att pärm om brukaren tas 

med mellan hemmet och växelvården. 

Förtydliga brukarinformationen om vad 

som ska tas med till växelvård. Säkerställa 

att alla läser GP och inte förlitar sig på 

muntlig info. Se över rutiner och 

samarbete mellan Hemvård/Korttid. 

 

I årets internkontroll har vi slumpmässigt valt ut Lex Sarah utredningar och följt upp att de åtgärder som 

vi beslutat om i utredningen också genomförts på enheten. I samtliga fall hade så skett vilket ger oss en 

indikation om att vårt förbättringsarbete utifrån Lex Sarah fungerar väl. 

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 2017 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.  
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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.  

 

Det saknas därmed ett generellt arbetssätt som säkerställer att enhetschefen tillsammans med sin 

personal förbättrar kvaliteten utifrån gjord egenkontroll och utredda avvikelser. 

Detta är en risk som behöver åtgärdas. I verksamhetsplanen för 2018 har vård- och omsorgs 

ledningsgrupp beslutat att fokusera på implementering och att hitta arbetsformer för att nå ut till alla 

medarbetare med kvalitetsarbetet. 

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 2017 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 verksamhetsplanen för 

2018 har ledningsgruppen därför 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) 

- utbildning inom IBIC 

- 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.  

- Palliativ utbildning – webbutbildning 

- Durewall – förflyttning och bemötande vid utåtagerande beteende. 

6. Sammanfattning av 2017 och strategier för 2018 

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 andra kommuner. Även biståndshandläggarnas uppföljning av hemtjänstärendena visar på 

en hög kvalitet, förutom att en stor andel av brukarna tycker att det är för många personal som besöker 

dem i hemmet. Antalet klagomål är relativt få, och de som inkommit har inte varit riktade mot enskilda 

insatsområden. Synpunkterna som tas emot hanteras inom utlovad tid och leder ofta till konkreta 

förbättringar. 

Antalet rapporterade missförhållande har ökat under året, främst p g a ett stort antal stölder inom 

Hemvården. Förhoppningsvis är den situationen nu löst tack vare polisiära insatser. Det är dock viktigt att 

Hemvårdens rutiner för nyckelhantering, kontant- och korthantering säkerställs. I övrigt har vi inte sett 

några systematiska brister utifrån inkomna Lex Sarah rapporter. Kvaliteten på utredningarna är hög och 

leder till tydliga förbättringsåtgärder.   
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Vi har dock konstaterat att avvikelser som ej utgör synpunkter eller missförhållanden inte hanteras på ett 

säkert sätt. Försöket med ett nytt avvikelsehanteringssystem visar att det finns behov av att se över flera 

processer som är nära sammankopplade med 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 av 

ledningsgruppen för att fortsätta arbeta med frågan under 2018. 

 

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. Det område som är mest angeläget att förbättra är den Sociala 

dokumentationen så att alla brukare har en genomförandeplan med tydliga mål.  

 

Vi kan också konstatera att det är en brist att vi saknar enhetliga arbetsformer för enhetschef och 

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

analysera, förbättra och planera framåt.  

 

Vård och Omsorgs ledningsgrupp har gemensamt tagit fram en verksamhetsplan för 2018 

där följande förbättringsåtgärder anses vara de mest centrala för att leva upp till kraven i 

SOSFS 2011:9:  

 

- Ledningssystem för kvalitet behöver förtydligas när det gäller ansvar/roller, samverkan, 

implementering och personalens medverkan. Det är viktigt att alla enheter hittar arbetsformer 

för enhetschef och personal att tillsammans förbättra vården utifrån inkomna avvikelser, enkäter 

och annan egenkontroll. Vård och Omsorgschefen tar ansvar för dessa processer.  

 

- Avvikelsehantering (se ovan). 

 

- Införa IBIC (Individens behov i centrum), genomföra utbildningsinsatser och börja dokumentera 

på nytt sätt både inom handläggning och verkställighet 

 

- Personalkontinuitet, Planering och Bemanning i Hemvården. 

 

- Introduktion och basutbildning för ny personal så att de klarar av uppdraget. 

 

- Gemensamma utbildningar/kompetenssatsningar enligt utbildningsplan (Förfyttning och 

bemötande vid utåtagerande beteende, BPSD, Palliativutbildning, kostutbildning, Hållbart 

arbetsliv). 

 

- Metodutveckling inom Funktionsnedsättning, t ex basutbildning för personal som möter personer 

med psykisk ohälsa, handledning från habiliteringen och Delaktighetsmodellen. 

 

- Utveckla ett demensteam som arbetar personcentrerat inför öppnandet av Nya 

demenscentrumet på Sigghusberg. 


