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Arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhet-
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Inledning 
Enligt patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 ska vårdgivaren skriva en pati-
entsäkerhetsberättelse. Idén med patientsäkerhetsberättelsen är att öppet 
och tydligt för alla redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att 
förbättra patientsäkerheten.  

Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att 
bedöma hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och 
säkra kvaliteten har bedrivits i verksamhetens olika delar, och att informat-
ionsbehovet hos externa intressenter tillgodoses. SOSFS 2011:9 7 kap. 3 §. 
Patientsäkerhetsberättelsen bör utformas så att den kan ingå i vårdgivarens 
ledningssystem för patientsäkerhet. Patientsäkerhetsberättelsen ska vara 
färdig senast den 1 mars varje år. 

 

Sammanfattning 
Verksamheten ansvarar för att ge hälso-och sjukvårdsinsatser (inklusive 
habiliteringsinsatser) till: 
– Personer som bor i bostad med särskild service enligt SoL eller LSS, när 
de tillhör personkrets 1 eller 2 enligt LSS eller när de har psykiska funkt-
ionsnedsättningar. 
– Personer som bor i ordinärt boende och tillhör personkrets 1 enligt LSS 
eller har psykiska funktionsnedsättningar och insatserna boendestöd (SoL) 
eller personlig assistans (LSS) och utifrån regionens hemsjukvårdsöverens-
kommelse. 
 
180101 tillkom Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård (LOS) vilket medfört ett delvis förändrat arbetssätt för 
verksamheten. Planeringar för enskilda görs idag i större utsträckning efter 
utskrivning i den enskildes hem istället för som tidigare innan utskrivning 
från slutenvården. Det kräver mer av förberedelse och tidiga insatser från 
både sjuksköterskor och arbetsterapeuter. 
 
Verksamheten har under 2018 haft ett utökat fokus på att utveckla pati-
entsäkerheten, bl a via apoteksgranskningar, tillsättande av MAR-tjänst, 
bildande av ledningsgrupp för HSL och olika ansvarsområden i verksam-
heten, t ex kring dokumentation och medicin.  
 
De mål verksamheten arbetade med under 2018 var dessa: Kompetens för 
medarbetare, Avvikelser i gemensamt system med regionen (LISA), med-
verkan från HSL-personal vid genomförandeplaner, kostnader för HSL-
insatser i Bostad med särskild service, Sjukfrånvaro, Ledarskap samt Ar-
betssätt och mål. Samtliga målområden var mätbara och uppfylldes. 
 
Patientsäkerhetsarbetet ska utvecklas under 2019 bl a via mer av samman-
ställningar av avvikelser och synpunkter samt analys av dessa, både på in-
dividnivå och på aggregerad nivå. Användande av läkemedelsrobotar har 
startats i inledningen av 2019 och projektet ska följas och mätas under hela 
året. 
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Rekrytering av HSL-personal är en fortsatt utmaning då dessa är bristyr-
ken. För att lyckas med det måste verksamheten vara fortsatt attraktiv att 
arbeta i. Goda förutsättningar att utföra ett patientsäkert arbete, möjlighet-
er att inom ramen för sin tjänst kunna kompetensutveckla sig och en sats-
ning på IT-hjälpmedel är några områden socialnämnden och verksamhet-
en ska satsa på.  
 
Patientsäkerheten har tack vare stort engagemang, erfarenhet och kunskap 
från medarbetare och närmaste chef, tillsammans med god personalkonti-
nuitet, kunnat behållas. 
 
 
 

STRUKTUR 

Övergripande mål och strategier 
SFS 2010:659,3 kap. 1 § och SOSFS 2011:9, 3 kap.   

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30), Patientsäkerhetslag (2010:659), Social-
styrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systema-
tiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9), Socialstyrelsens föreskrifter och all-
männa råd om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete HSLF-FS 
(2017:40) ligger tillsammans med regionala samt interna styrdokument till 
grund för arbetet med hälso- och sjukvården på socialförvaltningen. 

Hälso- och sjukvården ska uppfylla kraven på god vård. Det innebär att 
den ska vara av god kvalitet och med god hygienisk standard. Den ska till-
godose den enskildes behov av trygghet, säkerhet och kontinuitet i vård 
och behandling. Hälso- och sjukvårdsinsatserna ska vara lätt tillgängliga, 
bygga på respekt för den enskildes självbestämmande och integritet samt 
främja goda kontakter mellan den enskilde och hälso- och sjukvårdsperso-
nalen. Insatserna ska samordnas såväl internt som externt på ett ändamåls-
enligt sätt. 

Varje patient ska känna sig trygg och säker i kontakten med den kommu-
nala hälso- och sjukvården. Medarbetare ska ha förutsättningar att utföra 
sitt arbete så att en säker vård kan ges. Ledningssystemet (SOSFS 2011:9) 
ska tydliggöra och synliggöra verksamhetens kvalitet och dess resultat för 
personal, patienter och övriga medborgare. 
 
Att systematiskt analysera och arbeta med avvikelser är en förutsättning 
för att identifiera och kunna arbeta med ständiga förbättringar i verksam-
heten. 
 
Dokumentation för enskild person görs i patientjournal. HSL-teamets per-
sonal medverkar vid behov vid upprättande och uppföljning av genomfö-
randeplan. Verksamheten har ett särskilt ansvar för att initiera och med-
verka vid planerande och genomförande av fortbildning och kompetens-
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utveckling för baspersonal inom funktionsnedsättnings- och socialpsykia-
triområdena. 
 
Socialnämnden har valt att koppla mål som stämmer överensmed de kvali-
tetsdimensioner som Socialstyrelsen har definierat för att god vård och 
omsorg på lika villkor ska kunna uppnås.  
Socialnämndens mål är att verksamheten ska vara:  
 
Kunskapsbaserad, Säker, Individanpassad, Effektiv, Jämlik och Tillgänglig. 
 
Målen är formulerade för att vara hållbara över en längre tidsperiod. Ef-
tersom målen inte är mätbara i sig kopplas indikatorer till målen. De indi-
katorer som är kopplade till ett mål säger tillsammans något om hur t.ex. 
kunskapsbaserad eller individanpassad en verksamhet är. Varje år inför-
kommande års verksamhetsplan, bedömer socialnämnd, ledning och verk-
samhet om indikatorerna ska förändras, tas bort eller om någon indikator 
ska läggas till. På så sätt blir målen varaktiga medan styrning och ledning 
anpassas efter behov, omvärld och utveckling.  
 
De indikatorer som skapades av och för HSL-verksamheten var inför 
2018 de här:  
 
Kompetens för medarbetare, Avvikelser i gemensamt system med region-
en (LISA), medverkan från HSL-personal vid genomförandeplaner, kost-
nader för HSL-insatser i Bostad med särskild service, Sjukfrånvaro, Ledar-
skap samt Arbetssätt och mål. Samtliga målområden uppfylldes efter mät-
ningar. 

 

Organisation och ansvar 
SFS 2010:659,3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1 

 

Socialförvaltningens Hälso-och sjukvårdsverksamhet består av tio sjukskö-
terskor, fyra arbetsterapeuter och tre fysioterapeuter. Verksamheten är be-
nämnd Hälso- och Sjukvårdsteamet och leds av enhetschef. 
 
Socialförvaltningen har en utsedd verksamhetschef enligt HSL 29 § och 
som är ytterst ansvarig för hälso- och sjukvårdsverksamheten. 
 
Medicinsk Ansvarig Sjuksköterska (MAS) arbetar del av sin tjänst på Soci-
alförvaltningen (20 %) och resterande del av tjänsten på Omsorgsförvalt-
ningen. MAS ska ansvara för kvalitet och säkerhet för den hälso- och 
sjukvård som utförs. MAS ansvarar enligt 24 § i hälso- och sjukvårdslagen 
(HSL) för att utarbeta regler och rutiner samt kontrollera att dessa följs 
och är kända i verksamheten. I uppdraget ingår även att vara anmälnings-
ansvarig enligt 3 kap. 5–7 §§ patientsäkerhetslagen och kompletterande 
SOSFS 2015:12. MAS ska följa upp HSL-avvikelser i verksamheten och 
redovisa dessa för socialnämnden.  
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Sedan hösten 2018 finns utsedd Medicinskt Ansvarig för rehabilitering 
(MAR) på Socialförvaltningen. MAR är underställd enhetschef Hälso- och 
Sjukvårdsteamet och ingår i Hälso- och sjukvårdsteamet. I MAR-
funktionen ingår bl a att leda arbetet med att revidera och implementera 
förskrivningsanvisningar samt sprida information om dessa i Socialför-
valtningen. Ansvara för att rutiner enligt SOSFS 2008:1 finns och är im-
plementerade. Hantera avvikelser för medicintekniska produkter och göra 
anmälan till Läkemedelsverket avseende medicintekniska produkter. Om-
världsbevaka habiliterings- och socialpsykiatriområdet. Bevaka patientsä-
kerheten och kvalitetssäkra och kvalitetsutveckla Socialförvaltningens 
HSL-verksamhet och vara vårdgivarens resurs inom rehabiliteringsområ-
det.   

 

Under hösten skapades ett särskilt ansvarsområde gällande patientsäkerhet 
i HSL-teamet vilket handlar om dokumentationssystemet Pro Capita och 
som innebär att arbetet kan utvecklas i systemet för att bättre stötta Social-
förvaltningens HSL-verksamhet. Hälso- och sjukvårdsteamet deltar också i 
en gemensam arbetsgrupp för dokumentation tillsammans med Omsorgs-
förvaltningen där man kontinuerligt arbetar för att förbättra innehållet i 
dokumentationen.  

 

190101 blev vårdgivare skyldiga att redovisa statistik till Socialstyrelsen 
över vilka åtgärder som utförs av legitimerad Hälso- och sjukvårdsperso-
nal – KVÅ-statistik. Under hösten har dokumentationsgruppen arbetat för 
att genomföra införandet av KVÅ-koder i Kalmar Kommun och sedan 
181201 används KVÅ-koder i journalsystemet. 

 

Samverkan för att förebygga vårdskador 
SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 §, 7 kap. 2 § p 3 

Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjuk-
vård, började gälla 180101 och har under året implementerats.   

 

Mellan Region Kalmar län och kommunerna i länet finns en samordning 
och överenskommelser kring insatser kring hälso- och sjukvården. 

 

Socialförvaltningen och Omsorgsförvaltningen har sedan 2017 en gemen-
sam process för den kommunala Hälso- och sjukvården. Det finns också 
en överenskommelse mellan förvaltningarna som syftar till att förvaltning-
arna ska samverka, se till varje patients bästa och undvika att hamna i tvis-
ter kring vem som ska utföra vården för den enskilde hemsjukvårdspatien-
ten. 

 

Utöver ovanstående samverkar verksamheten med övriga enheter och 
verksamhetsområden inom funktionshinderområdet och med socialpsy-
kiatrin på Socialförvaltningen.  
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Externt sker samverkan med landstingets primärvård, öppenvård och slu-
tenvård samt med landstingets habilitering och psykiatri. 

 

Under hösten har förarbete pågått i dokumentationsgruppen för att Kal-
mar Kommuns Hälso- och sjukvårdsverksamheter ska bli producenter i 
NPÖ – Nationell Patient Översikt senare under 2019. Detta kommer att 
innebära en sammanhållen dokumentation mellan vårdgivare för att öka 
patientsäkerheten genom att minska risken för informationsglapp. 

 

Patienters och närståendes delaktighet 
SFS 2010:659 3 kap. 4 § 

HSL-teamet ska skapa förutsättningar för den enskilde att få insyn och 
möjlighet att påverka sina HSL-insatser. Vid behov sker detta med stöd av 
personal och anhöriga. 

Alla anställda som arbetar med brukare/patienter, arbetar också med stöd 
till anhöriga. Stödet innebär ett professionellt och gott bemötande med en 
god serviceanda. Anhöriga ska bli sedda och lyssnade på. Anhöriga har 
kunskaper kring sin närstående som är värdefulla för verksamheten och de 
ska därför ses som en resurs i arbetet med den enskilde.  

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

Legitimerad personal i Hälso- och sjukvårdsteamet arbetar kontinuerligt 
med att skriva avvikelser när risker för vårdskada uppmärksammas. Avvi-
kelserna hanteras därefter i samarbete med berörd verksamhet och de an-
svariga enhetscheferna. 

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

Interna klagomål, synpunkter och avikelser i socialnämndens verksamheter 
rapporteras i systemet Streamflow. Medborgare och patienter har också 
möjlighet att rapportera i samma system.  Läkemedels- och fallavvikelser 
rapporteras på annat sätt. Samtliga inkomna klagomål, synpunkter och av-
vikelser analyseras och sammanställs av HSL-verksamheten.  

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

Hälso- och sjukvårdsteamet följer HSL-avvikelser löpande under året och 
dessa rapporteras till socialnämnden. Apoteksgranskning har genomförts 
under året. 

 



 
 

  

 

 

   

 
 

8 

 

PROCESS - Åtgärder för att öka 

patientsäkerheten  
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 2    

Socialförvaltningen har ett processorienterat synsätt. Det innebär att man i 
organisationens olika delar utgår ifrån dem verksamheten finns till för. För 
att lyckas behövs ett tydligt patientfokus som innebär att man ser på verk-
samheten utifrån och in, dvs ur patientens perspektiv. Det ska finnas en 
helhetssyn kring hur olika saker hänger ihop och påverkar varandra istället 
för att fokusera på den egna verksamhetens snäva uppdrag. Människosyn 
ska vara positiv och innebära att man utgår från att alla tar ansvar och kan, 
vill och får bidra till arbetets resultat. Arbetet ska vara förebyggande och 
förutseende genom att tänka riskbaserat och utifrån möjligheter.  
 
Processorienterat arbets- och synsätt utgår från vilket behov det är som 
ska tillgodoses. Processerna hjälper oss att vara överens om vad som krävs 
för att nå dit. Genom att vara överens om arbetssätt vet alla vad som ska 
göras och det blir enklare att få syn på vad som behöver förbättras. På så 
sätt kan man säkra att arbetet skapar värde för de som verksamheten är till 
för.  
 
Process, arbetssätt och metoder beskrivs i dokument med rubrikerna 
Hälso- och sjukvård och HSL i kommungemensamma respektive social-
förvaltningens verksamhetshandbok. 
 
Processer, rutiner och riktlinjer som gäller för verksamheten ska säkerställa 
att personal följer de krav och mål som följer av lagstiftning, förordningar 
och förskrifter m.m. Enheten arbetar med att ständigt förbättra verksam-
heten.  
 
Under hösten startades en ledningsgrupp för HSL-frågor i Socialförvalt-
ningen. Verksamhetschef sammankallar enhetschef, MAS, MAR, verk-
samhetsutvecklare samt processteamet i Hälso – och sjukvårdsteamet och 
arbetar med övergripande strategier men även aktuella verksamhetsfrågor.  
 
Samarbetet med MAS har förstärkts, förutom att delta i HSL lednings-
grupp träffar MAS sjuksköterskorna i HSL-teamet regelbundet. 
 
Hälso- och sjukvårdsteamets enhetschef deltar sedan hösten i samver-
kansgrupp tillsammans med regionens sluten- och öppenvårdspsykiatri. 
Detta stärker samarbetet för gemensamma patienter genom bland annat 
utveckling av kontaktvägar mellan verksamheter, något som har blivit 
ännu viktigare efter införandet av Lag Om Samverkan (LOS). 
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Riskanalys  
SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 §, 7 kap 2§ p 4 

Under 2018 har Hälso- och sjukvårdsteamet gjort en uppföljning av riskana-
lysen av övergången från Omsorgsförvaltningen till Socialförvaltningen.  

Utredning av händelser - vårdskador 
HSLF-FS 2017:40, 3 kap. 1§ och SOSFS 2011:9 7 kap sista stycket 

Inga rapporterade vårdskador under 2018. 

Informationssäkerhet 
HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1§ 

Systemförvaltare kontrollerar verksamhetssystemet Procapita och utför de 
förbättringar som verksamheten uppmärksammar och utifrån de avvikel-
ser som inkommer. Loggningar görs i Procapita - inga avvikelser kring 
olovlig åtkomst har gjorts under 2018. Journalgranskning påbörjades un-
der året och en ny omgjord och förbättrad mall för detta ska tas fram un-
der 2019.  

 

 

RESULTAT OCH ANALYS 
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3  

Egenkontroll 

Vad gäller avvikelser där HSL-medarbetare är inblandade går dessa till 
MAS och enhetschef som tillsammans med den inblandade medarbetaren 
gör en analys.   

 

Apoteksgranskning genomfördes i tio av Socialförvaltningens verksamhet-
er. Där framkommer att arbetet med en utsedd medarbetare som har an 

svarsområde ”medicin” i varje verksamhet har bidragit till en säkrare lä-
kemedelshantering genom ett nära samarbete med patientansvarig sjukskö-
terska. Sjuksköterskorna i Hälso- och sjukvårdsteamet har efter gransk-
ningen arbetat med att kontinuerligt uppdatera information gällande varje 
patients läkemedelshantering och att sprida förtydligande information i 
verksamheterna kring hur patientens läkemedelsintag ska följas. 

Avvikelser 

Under 2018 har 248 fallavvikelser och 126 läkemedelsavvikelser inrappor-
terats från verksamheterna.  

Analysen av dessa sker på individnivå är bristfällig och med anledning av 
det är området är utsett till förbättringsområde för 2019 och finns därför 
med i målarbetet som två indikatorer.  
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Klagomål och synpunkter 

De klagomål och synpunkter som inkommit handlar till stor del om brister 
i kommunikation. Det visar tydligt vikten av att det finns en fungerande 
kommunikation mellan verksamheterna som stödjer patienterna i vardagen 
och de patientansvariga medarbetarna i Hälso- och sjukvårdsteamet. 
Hälso- och sjukvårdsteamets medarbetare behöver vara tydliga i sina in-
struktioner och vara noggranna med att återkoppling till verksamheterna 
efter utförda insatser. 

 

Händelser och vårdskador 

Inga allvarliga händelser eller vårdskador rapporterade under 2018. 

 

Riskanalys 

Under 2018 har Hälso- och sjukvårdsteamet gjort en uppföljning av riskana-
lysen av övergången från Omsorgsförvaltningen till Socialförvaltningen. Där 
framkom bland annat behov av MAR-tjänst i Socialförvaltningen, något 
som åtgärdades genom tillsättning av MAR under hösten.  

 

Uppföljningen visade också på en risk för bristande kommunikation mellan 
Hälso- och sjukvårdsteamet och verksamhetsområde Vuxen då Hälso- och 
sjukvårdsteamet organisatoriskt tillhör verksamhetsområde Funktionsned-
sättning och Hälso- och sjukvård. Denna risk åtgärdas nu genom att enhets-
chef för HSL-teamet regelbundet träffar enhetschefer inom socialpsykiatrin.  

 

Vidare identifierades också risk för att Socialförvaltningen inte får ta del av 
kommungemensam information/arbete inom HSL. Denna risk åtgärdas nu 
genom ett stärkt samarbete med MAS samt att enhetschef för HSL-teamet 
regelbundet deltar på möten med Omsorgsförvaltningens ledningsgrupp för 
HSL. 

 

 

Mål och strategier för kommande år 
I målarbetet för 2019 finns målen Säker, Effektiv, Kunskapsbaserad, Indi-
vidanpassad, Jämlik och Tillgänglig. Arbetet med målen utvecklas för 2019 
jämfört med föregående år och de styrande värdena/kritiska punkterna i 
HSL-processen är nu mer tydligt utgångspunkt för val av indikatorer för 
målarbetet. Indikatorerna och tillhörande aktiviteter finns dokumenterade 
i Socialförvaltningens målarbete och följs upp och mäts varje tertial av en-
hetschef HSL, verksamhetschef och förvaltningschef. De indikatorer som 
prioriterats för 2019 är de som finns uppräknade här: 

 



 
 

  

 

 

   

 
 

11 

 

Verksamheten startar under 2019 ett arbetssätt som ska vara både proak-
tivt och reaktivt. För att underlätta arbetssättet ska ett årshjul skapas där 
det beskrivs när under året olika aktivititeter kopplade till patientsäkerhet 
ska genomföras.  

HSL-verksamheten ska ta fram ett arbetssätt där en grundligare analys av 
fallavvikelser och läkemedelsavvikelser görs. Avvikelserna ska redovisas 
och analyseras tertialvis och årsvis i Ledningens genomgång på socialför-
valtningen och på socialnämnden. Jämförelser ska göras med en systema-
tik och mellan olika verksamheter, samt på individnivå, för att säkerställa 
att åtgärder och resurser sätts in där de har störst effekt ur ett patientsä-
kerhetsperspektiv. 

Granskning av att vården utförs på ett för patienten säkert sätt ska säker-
ställas via att skapa en väl fungerande mall och rutin för hur journal-
granskning ska genomföras. Granskningar kommer att göras kollegialt och 
utifrån journalgranskningsmall.  

Verksamheten startar under 2019 ett projekt med läkemedelsrobotar. Syf-
tet med dessa är dels att öka patienters självständighet men också att öka 
patientsäkerheten via färre läkemedelsavvikelser. 

Kalmar Kommuns Hälso- och sjukvårdsverksamheter ska bli producenter 
i NPÖ – Nationell Patient Översikt senare under 2019. Detta kommer att 
innebära en sammanhållen dokumentation mellan vårdgivare för att öka 
patientsäkerheten genom att minska risken för informationsglapp. 

Utöver ovanstående mål/indikatorer är framtida rekrytering en stor och 
mycket viktig fråga för HSL-verksamheten. Verksamheten ska arbeta för 
att vara en attraktiv arbetsgivare. Ambitionen är att möjliggöra för medar-
betare att i högre grad än tidigare kunna studera på viss del av sin arbetstid 
och att skapa förutsättningar för fler personer att nå olika specialistkun-
skaper, t ex inom Förskrivningsrätt, Psykiatri, Palliativ vård, mm.  

 

Olika lösningar och arbetssätt med IT som stöd ska utvecklas för att bättre 
använda de resurser som finns och för att effektivisera, säkerställa och ut-
veckla kvalitet i vården.  
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