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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2016-02-23 VON  nr 192 

Socialförvaltningen 
Thomas Brandell, socialchef 
0171-525 79 
socialnämnden@habo.se 

Information från förvaltningsledningen 

Förslag till beslut  

1. Vård- och omsorgsnämnden tackar för informationen.

Sammanfattning 

Förvaltningschef informerar om följande: 

 Svar på skrivelse från KPR, dok.nr 2016.1425

 Förlängning av avtal med Bålsta Taxi

 Upphandling korttidsvården/platser

 Analys av pris på detaljnivå vad som ingår för plats på särskilt boende

 Tilläggliga moduler, äldreboende

 Redogörelse efter partsamverkan från förvaltningens övergripande

samverkansgrupp

Beslutsunderlag 

– Svarsskrivelse

__________ 

Ärende 1



TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2016-02-11 VON 2016/00013 nr 1436 

Socialförvaltningen 
Socialförvaltningens stab 
Iréne Eklöf, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
0171-528 87 
irene.eklof@habo.se 

Patientsäkerhetsberättelse år 2015 

Förslag till beslut 

1. Att nämnden godkänner patientsäkerhetsberättelsen år 2015 samt de

övergripande målen och strategierna för patientsäkerhetsarbetet år 2016.

Sammanfattning 

Patientsäkerhetsarbetet bedrivs främst genom avvikelsehanteringen och 

genom riskbedömningar för att undvika fall, tryckskada, undernäring och 

ohälsa i munnen. Nästan alla patienter/brukare på särskilt boende för äldre 

inklusive korttidsplatser samt patienter/brukare med insatser från 

Grannvårds hemtjänst och hemsjukvård har fått minst en riskbedömning 

under året. Andelen patienter/brukare som fått en kartläggning av 

beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD) har 

dubblerats jämfört med år 2014. 

Endast hälften av enheterna har utfört egenkontroller av basala hygienregler 

enligt riktlinje. En betydligt lägre andel patienter/brukare än år 2014 har 

också fått munhälsobedömning och andelen personal som fått utbildning i 

munhälsa är också betydligt lägre jämfört med år 2014.  

Beslutsunderlag 

– Patientsäkerhetsberättelse år 2015, VON 2016/00013 nr 1409

__________ 

Beslut skickas till 

Medicinskt ansvarig för rehabilitering 

Avdelningschef för stöd till äldre och funktionsnedsatta 

Verksamhetschef Attendo AB, Pomona hus 2 

Enhetschef Rindlags hemtjänst 

Verksamhetschef Grannvård Sverige AB  

Ärende 2



UTREDNING 1(11) 

Datum Vår beteckning 

2016-02-11 VON 2016/00013 nr 1409 

Socialförvaltningen 
Socialförvaltningens stab 
Iréne Eklöf, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
0171-528 87 
irene.eklof@habo.se 

Patientsäkerhetsberättelse år 2015 

Enligt 3 kap. 10§ Patientsäkerhetslagen (2010:6 599) ska vårdgivaren senast den 1 mars 

upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Där ska det framgå hur patientsäkerhetsarbetet 

har bedrivits under förra året, vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten 

och vilka resultat som uppnåtts. Rubrikerna i patientsäkerhetsberättelsen kommer från 

den mall som Sveriges kommuner och landsting (SKL) rekommenderar 

Sammanfattning 

 Antalet avvikelser har ökat markant under året. 1549 avvikelser har rapporterats

under år 2015 jämfört med 1011 avvikelser under år 2014. Ett ökat antal

rapporterade avvikelser leder till ökade möjligheter förbättra patientsäkerheten

och därmed minska risken för vårdskador.

 Nästan alla patienter/brukare på särskilt boende för äldre inklusive

korttidsplatser och patienter/brukare med insatser från Grannvårds hemtjänst och

hemsjukvård har fått minst en riskbedömning om fall, tryckskada, undernäring

och ohälsa i munnen under året. Däremot har både andelen planerade och

utförda åtgärder minskar med nästan hälften jämfört med år 2014.

 Av de patienter/brukare som fått riskbedömning så har tio drabbats av en fraktur

år 2015 jämfört med fem år 2014. Åtta patienter/brukare har drabbats av

tryckskada år 2015 jämfört med fem år 2014.

 Andelen patienter/brukare som fått en kartläggning av beteendemässiga och

psykiska symtom vid demenssjukdom och registrerats i kvalitetsregistret BPSD

har fördubblats jämfört med år 2014.

 Nästan alla enheter har utbildade hygienombud. Däremot har endast hälften av

enheterna genomfört egenkontroll av basala hygienrutiner två gånger per år.

 Färre patienter/brukare med intyg för nödvändig tandvård har fått en

munhälsobedömning år 2015 jämfört med år 2014. Även antalet personal som

fått utbildning i munhälsa är betydligt lägre; endast tre enheter av elva har

genomfört utbildning om munhälsa.

Övergripande mål och strategier 

De personer som får insatser av hälso- och sjukvård ska inte drabbas av vårdskada eller 

riskera att göra det. Den främsta strategin är avvikelsehantering och riskbedömningar av 

multiprofessionella team för att förebygga vårdskada. Utifrån olika händelser kan 

förebyggande arbete och rutiner ändras för en ökad patientsäkerhet. 



UTREDNING 2(11) 

Datum Vår beteckning 

2016-02-11 VON 2016/00013 nr 1409 

Socialförvaltningens stab 

Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet 

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för ledningen av kommunens hälso- och sjukvård. 

De ansvarar också för att det finns ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 

(SOSFS 2011:9). Socialnämnden godkände i juni 2013 ”Ledningssystem för 

systematiskt kvalitetsarbete, kvalitetsmanual 2013-2017”. Dokumentet kan ses som ett 

ramverk för hur arbetet ska bedrivas. Tanken är att rutiner och andra dokument ska 

kopplas till dokumentet. Hösten år 2014 gjordes en nystart för att få ett fungerande 

ledningssystem för kvalitetsarbetet. Arbetet är inte klart och har hittills fokuserat på hur 

vi kan använda systemet Statys som hjälp att planera och följa upp kvalitén. 

Socialchefen är verksamhetschef för hälso- och sjukvården i kommunen. 

Verksamhetschefens ansvar 

 Att verksamheten tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalité.

 Samordning med andra enheter.

 Att det finns rutiner och processer beskrivna i ett ledningssystem för

systematiskt kvalitetsarbete.

 Att personalens kompetens upprätthålls genom utbildningsinsatser.

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan har bland annat ansvar för (enligt 24§ 

hälso- och sjukvårdslagen och 7 kap.3§ Patientsäkerhetsförordningen) 

 Att det finns rutiner för att kontakt tas med läkare eller annan hälso- och

sjukvårdspersonal när patientens tillstånd kräver det.

 Att patienterna får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god

kvalité.

 Att journaler förs i den omfattning som föreskrivs i patientdatalagen.

 Att rutinerna för läkemedelshantering är ändamålsenliga och väl fungerande.

Enhetscheferna har ansvar för att det finns en ändamålsenlig organisation och att 

personalen har kompetens för sina arbetsuppgifter. De är vidare ansvariga för 

avvikelsehanteringen och att basala hygienregler följs. 

Legitimerad personal är bland annat ansvarig för att arbetet utförs i överenskommelse 

med vetenskap och beprövad erfarenhet, att utforma vården så långt möjligt i samråd 

med patienten och visa patienten omtanke och respekt samt föra patientjournal. 

Omsorgspersonalen avses som hälso- och sjukvårdspersonal då de biträder en 

legitimerad personal och utför delegerade arbetsuppgifter och har då ansvar för att de 

utförs korrekt.  



 

 UTREDNING 3(11) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-02-11 VON 2016/00013 nr 1409 

Socialförvaltningens stab 

Struktur för uppföljning och utvärdering 

Avvikelser registreras och behandlas i avvikelsemodulen i verksamhetssystemet 

Treserva enligt riktlinjen om avvikelsehantering. Alla enheter utom socialpsykiatrin kan 

nu hantera avvikelser i Treserva. Det beror på att de organisatoriskt hör till individ och 

familjeomsorgen. Hur socialpsykiatrins personal ska hantera avvikelser i Treserva är 

inte löst ännu. De skriver tillsvidare på pappersblanketter. Enhetscheferna ansvarar för 

att kalla till avvikelsemöten en gång per månad där alla berörda personalkategorier är 

närvarande. Diskussion förs om olika åtgärder. Dokumentation om åtgärder sker både i 

patientjournal samt social journal inklusive avvikelsemodulen. Återkoppling sker också 

till hela personalgruppen. Vid allvarligare avvikelser eller avvikelser som berör andra 

vårdgivare så informeras medicinskt ansvarig sjuksköterska som utreder och/eller 

skickar vidare avvikelsen. 

Medicinskt ansvariga sjuksköterska sammanställer avvikelser till nämnden tre gånger 

per år. Hon utreder också allvarliga avvikelser och gör anmälan enligt Lex Maria till 

Inspektionen för Vård och Omsorg. I sammanställningen av avvikelser till nämnden 

ingår också en övergripande analys för att se förändringar och hitta orsaker. Medicinskt 

ansvariga sjuksköterska följer också upp mål och strategier för patientsäkerheten. 

Förändringar i organisationen som kan påverka patientsäkerheten 

På tre av enheterna har enhetschefen varit sjukskriven under drygt halva året. 

Gruppledarna har trätt in och skött arbetet delvis med stöd av andra enhetschefer. Från 

november finns en ändrad organsation där bland annat hälso- och sjukvården samlas 

under en enhetschef för att få en ökad helhetsbild.  

Hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits samt vilka åtgärder som 
genomförts för ökad patientsäkerhet 

Avvikelsehanteringen 

Det grundläggande i patientsäkerhetsarbetet är hanteringen av avvikelser ute i 

verksamheten. Enligt riktlinje för avvikelsehantering ansvarar enhetschef för att kalla 

till träffar med berörd personal för hantering av avvikelser. Det innebär att avvikelser 

diskuteras, åtgärder förslås och vid behov ändras rutiner. 12 av 16 enheter har svarat att 

de har träffar och fyra att de inte har träffar.  Ekans korttidsboende för barn har kontakt 

med sjuksköterska från landstinget för att behandla avvikelser som rör hälso- och 

sjukvård.  

Teamarbete omvårdnad och omsorg 
 Riskbedömningar avseende risk för tryckskada, fall, undernäring och av ohälsa i 
munnen. 

Dalängen, Solängen, Pomona hus 4, Pomona hus 2, korttidsboendet och Grannvårds 

hemtjänst och hemsjukvård har under året genomfört riskbedömningar och åtgärder 

avseende risk för tryckskada, fall, undernäring och ohälsa i munnen. Bedömningen och 

åtgärder görs av ett team bestående av sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast 

och omsorgspersonal. Uppgifterna registreras sedan i kvalitetsregistret Senior Alert. 

Solängen och Dalängen har utarbetat en lokal rutin kring både riskbedömningar och 

hantering av beteendemässiga och psykiska störningar hos demenssjuka (BPSD). 



UTREDNING 4(11) 

Datum Vår beteckning 

2016-02-11 VON 2016/00013 nr 1409 

Socialförvaltningens stab 

BPSD (beteendemässiga och psykiska störningar hos demenssjuka) 

Under året har Dalängen och Solängen arbetat med kvalitetsregistret BPSD. Två nya 

administratörer har genomgått utbildning för att arbeta med BPSD – registret på 

Solängen. Bedömningarna görs av ett team bestående av sjuksköterska, 

arbetsterapeut/sjukgymnast och omsorgspersonal. Antalet registreringar har dubblerats 

år 2015 jämfört med år 2014. 

Basal hygien 

Flertalet enheter har utsedda hygienombud med utbildning. Hygiensköterskan har 

deltagit i träffar med hygienombud och medicinskt ansvarig sjuksköterska två gånger 

under året. Hon har också genomfört utbildning för personalen på Daglig verksamhet 

och Lindegårdsvägen.  

Läkemedel 
Läkemedelshantering 

Sjuksköterskorna på Solängen och sjuksköterskorna med ansvar för hemsjukvård i 

ordinärt boende har haft extra undervisning i läkemedelshantering med personalen på 

grund av ett ökat antal läkemedelsavvikelser. En viss minskning har noterats mot slutet 

av året. 

Ordination av läkemedel i Pascal, dataprogram för dosdispenserade läkemedel 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska har tillsammans med kollegor i länet framfört till 

läkemedelskomittens ordförande att ordinationshandlingarna som dras ut från Pascal är 

otydliga och ibland svåra att förstå. Genom avvikelser till främst primärvården framgår 

också att läkarnas bristfälliga kunskaper om att ordinera i Pascal är en risk för 

patientsäkerheten. 

Tekniska hjälpmedel 

Rehabenheten har under året bjudit in alla rollatoranvändare i kommunen till 

rollatorcafé vid två tillfällen. Syftet är att minska risken för att trasiga och slitna 

rollatorer används och därmed minska risken för skada. 

Uppföljning genom egenkontroll 

Hygienrutiner 
Egenkontroll av basala hygienrutiner och klädregler 

Av de 16 enheter som finns inom vård och omsorg har åtta enheter utfört egenkontroll 

två gånger per år enligt rutin, fyra har utfört egenkontrollen en gång under året och fyra 

enheter har inte utfört egenkontrollen.  

Nationell punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner och antibiotikaförbrukning 

Kommunens särskilda boenden för äldre deltog under november i den nationella 

punktprevalensmätningen om vårdrelaterade infektioner och antibiotika förbrukning, 

HALT 2015. Folkhälsomyndigheten håller i mätningen och den utförs också inom 

äldreomsorgen i Europa. I år deltog 110 kommuner. Andelen patienter/brukare med 

infektion var 3 % på Dalängen och Solängen jämfört med 2 % i riket. På Pomona hus 2 

och 4 inklusive korttidsboendet var andelen patienter/brukare med infektion 0 % jämfört 

med riket 2 %. 



UTREDNING 5(11) 

Datum Vår beteckning 

2016-02-11 VON 2016/00013 nr 1409 

Socialförvaltningens stab 

Infektionsregistrering 

Under året har sjuksköterskorna registrerat infektioner som krävt antibiotikabehandling. 

De har också registrerat andra faktorer av betydelse för infektioner till exempel 

förekomst av multiresistenta bakterier och influensa. En nyhet för året är att sektionen 

för vårdhygien, Akademiska sjukhuset i Uppsala ska sammanställa kommunernas 

infektionsregistreringar med början från september år 2015. Sammanställningen är inte 

klar än. 

Munhälsobedömning 

Alla patienter/brukare med intyg för nödvändig tandvård på särskilt boende för äldre, på 

Sjövägen (LSS gruppbostad) samt patienter/brukare med personlig assistans har fått en 

munhälsobedömning under året. De boende på Lindegårdsvägen (LSS) har erbjudits 

men tackat nej. Patienter/brukare med intyg för nödvändig tandvård med insatser från 

privat hemtjänst har också fått munhälsobedömning. Däremot har ingen patient/brukare 

med intyg om nödvändig tandvård inom kommunens hemtjänst fått 

munhälsobedömning. 

Utbildning i munhälsa 

Enligt landstinget i Uppsala läns avtal med utföraren av munhälsobedömning så ingår 

också utbildning av personalen i munhälsa. Under året har den privata hemstjänstens 

personal, personalen på Lindegårdsvägen samt personliga assistenter i kommunen fått 

utbildning i munhälsa. 

Läkemedel 

Sjuksköterskorna har utfört egenkontroll på läkemedelshanteringen enligt riktlinjen. 

Kontrollen var utan anmärkning. Alla enheter har dock inte reviderat sina lokala rutiner 

för läkemedelshantering. 

Tekniska hjälpmedel 

Lyftselar inspekteras två gånger per år enligt instruktion. Elrullstolar kontrolleras en 

gång per år. Person- och taklyftar kontrolleras en gång per år av leverantören. 

Förebyggande insatser för att undvika fallskada, tryckskada, undernäring och 
ohälsa i munnen 
Nationell punktprevalensmätning 

Under året har det genomförts två punktprevalensmätning för fall och tryckskada på 

patienter/brukare på särskilt boende för äldre inklusive korttidsplatser. 85 % av 

patienter/brukare fick en bedömning. Andelen patienter/brukare med risk för tryckskada 

var 36 % (riket 30,7 %), andel patienter/brukare med konstaterad tryckskada var 4,5 % 

(riket 7,7 %). Andelen patienter/brukare med risk för fall var 83 % (riket 80 %). Inga 

fallskador inträffade under mätperioden. 

Sammanställning planerade och utförda åtgärder, samt resultat  

Alla patienter/brukare på särskilt boende för äldre inklusive korttidsplatserna samt de 

som har insatser från Grannvårds hemtjänst och hemsjukvård har erbjudits 

riskbedömningar. Tabellerna nedan visar Statistik från kvalitetregistret Senior Alert om 

den vårdpreventiva processen samt konsekvenser i form av fall och frakturer. 

Uppgifterna om frakturer och tryckskador kommer från Treserva. 
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Datum Vår beteckning 

2016-02-11 VON 2016/00013 nr 1409 

Socialförvaltningens stab 

Fall 

År 2014 År 2015 

Andel riskbedömningar med minst en planerad åtgärd. 69,9 % 36,8 % 

Andel riskbedömningar med minst en utförd åtgärd. 53,4 % 22,4 % 

Antal patienter som drabbats av en fraktur. 5 stycken 10 stycken 

Tryckskada 

År 2014 År 2015 

Andel riskbedömningar med minst en planerad åtgärd. 74,4 % 45 % 

Andel riskbedömningar med minst en utförd åtgärd. 57,6 % 25 % 

Antal patienter som drabbats av en tryckskada. 5 stycken 8 stycken 

Undernäring 

År 2014 År 2015 

Andel riskbedömningar med minst en planerad åtgärd. 74,4 % 41 % 

Andel riskbedömningar med minst en utförd åtgärd. 59,1 % 23 % 

Ohälsa i munnen 

År 2014 År 2015 

Andel riskbedömningar med minst en planerad åtgärd. 46,8 % 40 % 

Andel riskbedömningar med minst en utförd åtgärd. 31,5 % 28 % 

Kommentar 

År 2014 var sista året som den nationella äldresatsningen ”Bättre liv för sjuka äldre” på- 

gick och ett stort fokus fanns för de aktuella områdena, bland annat riskbedömningar. 

För år 2015 kan man se att skillnaden mellan både planerade och utförda åtgärder är 

markant, nästan halverad på alla områden utom ohälsa i munnen. 
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Datum Vår beteckning 

2016-02-11 VON 2016/00013 nr 1409 

Socialförvaltningens stab 

Samverkan för att förebygga vårdskador 

Samverkan med andra vårdgivare 

För att hantera information om patientens hälso- och sjukvårdsbehov vid in- och 

utskrivning på sjukhus finns det webbaserade programmet Prator. Det är till för de 

personer som redan har insatser från kommunens socialtjänst och/eller hemsjukvård 

eller bedöms behöva det efter utskrivningen. I länet finns gemensamma riktlinjer för 

detta och varje kommun ska utarbeta lokala rutiner. Medicinskt ansvarig sjuksköterska, 

biståndsbedömare och sjukgymnast eller arbetsterapeut från kommunen har regelbundet 

träffat representanter från Enköpings lasarett samt kommun för att diskutera frågor 

kring samverkan med Prator. 

Enhetschef för hälso- och sjukvård och medicinskt ansvarig sjuksköterska har träffat 

chefen för familjeläkarnas vårdcentral ett flertal gånger för att följa upp samverkan med 

hemsjukvården. Läkarkontinuiteten har blivit bättre jämfört med föregående år. Dock 

förekommer en del avvikelser om bland annat svårigheter med att ordinera i Pascal.  

Enhetschef för hälso- och sjukvård och medicinskt ansvarig sjuksköterska har träffat 

Bålstadoktorn vid ett tillfälle för att diskutera samverkan. 

Samverkan inom kommunen 

För att underlätta samverkan mellan yrkesgrupperna vad gäller riskbedömning för fall, 

undernäring, tryckskada och ohälsa i munnen på särskilt boende för äldre finns en rutin 

för teamarbete som har reviderats under året. För att tydliggöra hälso- och sjukvården i 

kommunen så har en riktlinje ” Hälso- och sjukvård inklusive rehabilitering i 

socialförvaltning” utarbetats och antagits av nämnden 2016-02-02. Där tydliggörs roller 

och ansvar och samarbetet mellan enhetschefer och legitimerad personal betonas.  

Riskanalys 

I arbetet med att hantera avvikelser ute på enheterna ingår att också bedöma risker, både 

för att en händelse inte ska upprepas samt att nya händelser kan inträffa till följd av till 

exempel en ändrad organisation. Under året har medicinskt ansvarig sjuksköterska och 

andra personer från socialförvaltningen deltagit i riskanalyser som Enköpings lasarett 

kallat till inför införandet av lasarettsansluten hemsjukvård (LAH). Riskanalysen 

resulterade bland annat i en rutin för informationsöverföring mellan lasarettet och 

kommunen. 

Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet 

Enligt riktlinjen för avvikelser så är varje personal som upptäcker en icke förväntad 

händelse i verksamheten som medfört eller skulle kunna medföra risk eller skada för 

den enskilde, skyldig att rapportera det som en avvikelse. Avvikelsen registreras i 

avvikelsemodulen i Treserva. Riktlinjen reglerar vidare att legitimerad personal 

regelbundet går in och åtgärdar avvikelser i Treserva. Enhetscheferna ansvarar för 

avvikelsehanteringen. De har regelbundna teamträffar med berörd personal och går 

igenom åtgärder och beslutar om eventuella ändrade rutiner för att öka 

patientsäkerheten. 



UTREDNING 8(11) 

Datum Vår beteckning 

2016-02-11 VON 2016/00013 nr 1409 
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Avvikelser år 2015 

Under året har totalt 1549 avvikelser inträffat. Det är en markant ökning jämfört med 

föregående år då 1011 avvikelser inträffade. Antalet patienter/brukare i våra 

verksamheter ökar också. Solängens äldreboende har öppnat ytterligare en avdelning 

med tio platser i februari. Störst ökning ses inom fall, läkemedel och övrigt. Under året 

har diskussioner förts mellan enhetschefer i vård och omsorg och medicinskt ansvarig 

sjuksköterska om revidering av riktlinjen om avvikelsehanteringen. Ett ökat fokus på 

vikten att rapportera avvikelser leder till fler rapporter vilket bidrar till en ökad 

möjlighet att förbättra patientsäkerheten. 

Klagomål och synpunkter 

Inga synpunkter som rör hälso- och sjukvård har inkommit under året. 

Socialförvaltningen har överlag fått in få synpunkter. Det är oklart vad det beror på, 

men en uppfattning kan vara att det är svårt att lämna synpunkter eller klagomål till en 

enhet som man är beroende av på olika sätt.  

Resultat 

Måluppfyllelse kopplat till de mål och strategier som sattes för år 2015 

Mål 2015 Resultat 2015 

Arbeta för en fortsatt utveckling av 

avvikelsehanteringen, inom ramen för 

systematiskt kvalitetsarbete. 

Riktlinjen för avvikelsehanteringen inom 

socialförvaltningens område är reviderad 

och gäller från 2016-02-15. 

Förebygga vårdskador genom att göra 

riskbedömningar för fall, undernäring, 

tryckskada och ohälsa i munnen på 

patienter/brukare på särskilt boende för 

äldre och delar av hemtjänsten. För 

patienter/brukare med risk ska även 

åtgärder och uppföljningar göras. 

Nästan alla patienter/brukare på särskilt 

boende för äldre samt patienter/brukare 

med insatser från Grannvårds hemtjänst 

och hemsjukvård har fått en 

riskbedömning. Jämfört med föregående 

år har dock både antalet planerade och 

utförda åtgärder halverats. 

Det har inte varit möjligt att erbjuda 

riskbedömningar till patienter/brukare 

med insatser av hemsjukvård och 

hemtjänst från kommunen i ordinärt 

boende. 

Antalet personer med tryckskador 

uppkomna i verksamheten ska halveras. 

Antalet personer med tryckskador som 

uppkommit i verksamheten är åtta jämfört 

med fem föregående år. 
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Mål 2015 Resultat 2015 

Förebygga vårdskador genom att 

registrera symtom för demenssjuka 

personer i kvalitetsregistret BPSD 

(beteendemässiga och psykiska symtom 

för demenssjuka) och på så sätt få 

vägledning till olika omvårdnadsåtgärder. 

Totalt 58 registreringar har gjorts i 

registret jämfört med 27 föregående år. 

Utveckla teamarbetet kring 

patienten/brukaren med en tydlig 

fördelning av roller och ansvar. 

Rutinen för teamarbete vad gäller 

riskbedömningar och BPSD har 

reviderats. Roller och ansvar kring hälso- 

och sjukvård inklusive rehabilitering har 

tydliggjorts genom en ny riktlinje, Hälso- 

och sjukvård inklusive rehabiliteringen i 

socialförvaltningen. 

Ökad kännedom och följsamhet till hälso- 

och sjukvårdens riktlinjer. Det sker bland 

annat genom att enhetschefen för 

sjuksköterskegruppen och enhetschefen 

för rehab-gruppen har regelbundna möten 

med legitimerad personal och går igenom 

riktlinjerna. För att öka tillgängligheten 

till riktlinjerna kommer medicinskt 

ansvarig sjuksköterska att lägga ut dem på 

intranätet och senare under året även på 

det publika nätet. 

Har inte genomförts som planerat under 

året. 

Riktlinjerna för hälso- och sjukvård har 

inte publicerats på intranätet. En orsak är 

nytt intranät och nytt program för att lägga 

ut text. 

Dokumentation; säkra rutiner för 

informationsöverföring av hälso- och 

sjukvårdsinsatser inklusive återkoppling 

mellan legitimerad personal och 

omsorgspersonalen. 

En rutin har utarbetats, rutin om 

informationsöverföring mellan legitimerad 

personal och omsorgspersonal i hälso- och 

sjukvårdsfrågor. Rutinen har 

kommunicerats med enhetschefer inom 

vård och omsorg. 

Alla patienter som flyttar in på särskilt 

boende eller där hälsotillståndet försämras 

på särskilt boende, ska ha en aktuell 

medicinsk vårdplan som är känd för 

legitimerad personal och 

omsorgspersonalen. 

Under året har 27 personer flyttat in på 

särskilt boende för äldre, varav tio på 

Solängen då den nya avdelningen öppnade 

i februari. Totalt har sju en aktuell 

medicinsk vårdplan, upprättad inom tre 

månader efter inflyttningen. 
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Övergripande mål och strategier för år 2016 

De personer som får insatser av hälso- och sjukvård ska inte drabbas av vårdskada eller 

riskera att göra det. 

Mål Strategi 

Förebygga vårdskador genom att göra 

riskbedömningar, åtgärder och 

uppföljning för fall, undernäring, 

tryckskada och ohälsa i munnen. 

Förebygga vårdskador genom att minska 

förekomsten av beteendemässiga och 

psykiska symtom för demenssjuka 

(BPSD). 

Antalet frakturer uppkomna i 

verksamheten ska halveras. 

Antalet tryckskador uppkomna i 

verksamheten ska halveras. 

Utveckla teamarbetet på särskilt boende 

för äldre inklusive korttidsplatser bland 

annat genom att implementera riktlinjen 

”Hälso- och sjukvård inklusive 

rehabilitering i socialförvaltningen”.  

En gemensam rutin för teamarbete särskilt 

boende för äldre inklusive korttidsplatser. 

Påbörja arbetet med riskbedömningar för 

patienter/brukare med insatser av 

hemsjukvård. Se över möjligheten att 

lägga in tid för riskbedömningar i TES 

(tidsplaneringssystem för insatser 

hemtjänst och hemsjukvård). 

Genomför webbutbildning om 

riskbedömningar för fall, tryckskada, 

undernäring och ohälsa i munnen. 

Alla patienter/brukare i ordinärt boende 

som har insatser från hemtjänst och/eller 

hemsjukvård inklusive rehabilitering ska 

vid första besöket få information om 

fallprevention. 

Nationell punktprevalensmätning för fall 

och tryckskada genomförs två gånger per 

år. 

Kvalitetsregistret Senior Alert och BPSD 

används för registrering. 

Statistik från senior Alert och BPSD 

används för att följa upp vården och 

omsorgen på lokal ledningsgrupp. 
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Mål Strategi 

Förebygga vårdrelaterade infektioner. Alla enheter har utbildade hygienombud. 

Egenkontroll av basala hygienrutiner två 

gånger per år. Sjuksköterskorna utför 

infektionsregistrering och deltar i den 

nationella punktprevalensmätningen om 

vårdrelaterade infektioner och antibiotika. 

God munhälsa. Alla patienter/brukare med intyg om 

nödvändig tandvård erbjuds 

munhälsobedömning en gång per år. 

Personal ska också få utbildning i 

munhälsa enligt riktlinje. 

Patienten/brukarens munhälsa följs också 

upp i riskbedömningar i Senior Alert. 

Vård och omsorg på rätt nivå och en 

patient/brukare som är delaktig i sin egen 

vård. 

Alla patienter/brukare som flyttar in på 

särskilt boende, samt där hälsoläget 

försämras, ska få en medicinsk 

vårdplanering med läkare. Den 

medicinska vårdplanen ska vara känd för 

personalen. 
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Datum Vår beteckning 

2016-02-08 VON 2016/00012 nr 1423 

Socialförvaltningen 
Socialförvaltningens stab 
Iréne Eklöf, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
0171-528 87 
irene.eklof@habo.se 

Avvikelser år 2015, årsrapport inklusive sammanställning för 
perioden september till december 

Förslag till beslut 

1. Att Vård- och omsorgsnämnden godkänner rapporten.

Sammanfattning 

Antalet avvikelser har ökat markant jämfört med året innan, 1549 avvikelser 

år 2015 jämfört med 1011 avvikelser år 2014. Antalet personer som 

drabbats av en fraktur i samband med fall har också ökat, elva personer år 

2015 jämfört med fem personer år 2014. Även antalet personer med 

tryckskada har ökat, nio personer år 2015 jämfört med sju personer år 2014. 

För att minska antalet vårdskador och risken för vårdskador måste större 

fokus läggas på förebyggande arbete, bland annat genom riskbedömningar 

för att undvika fall, tryckskada, undernäring och ohälsa i munnen.  

Beslutsunderlag 

– Årsrapport avvikelser 2015, inklusive sammanställning för perioden

september till december 2015, VON 2016/00012 nr 1404.

– Sammanställning avvikelser som skickats vidare till andra vårdgivare år

2015, VON 2016/00012 nr 1408

__________ 

Beslut skickas till 

Medicinskt ansvarig för rehabilitering 

Avdelningschef för stöd till äldre och funktionsnedsatta 

Enhetschefer för stöd till äldre och funktionsnedsatta 

Verksamhetschef Attendo AB, Pomona hus 2 

Enhetschef Rindlags hemtjänst 

Verksamhetschef Grannvård Sverige AB 

Ärende 3
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Datum Vår beteckning 

2016-02-01 VON 2016/00012 nr 1408 

Socialförvaltningen 
Socialförvaltningens stab 
Iréne Eklöf, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
0171-528 87 
irene.eklof@habo.se 

Sammanställning avvikelser som skickats vidare till andra vårdgivare år 
2015 

Akademiska sjukhuset 

Datum Rubrik avvikelse Nummer 

avvikelse i 

Treserva 

Fått svar 

2015-05-28 Bristande information om hälso- och 

sjukvårdsinsatser vid utskrivning 

från sjukhus. 

- Nej. 

2015-06-04 Transport till fel hemadress. 4188 Ja 

2015-10-08 Brister i omvårdnad, kvarglömd 

kanyl i patienten. 

4632 Ja 

2015-11-02 Brister i omvårdnad, kvarglömd 

kanyl i patienten. 

4704 Ja 

2015-11-02 Brister i omvårdnad, kvarglömd 

kanyl i patienten. 

4848 Ja 

2015-12-21 Brister i omvårdnad, kvarglömd 

kanyl i central ven i patienten. 

5114 Nej 

2015-12-21 Saknande medskickade läkemedel 

vid besök på akuten under dagen. 

5056 Nej 

2015-12-21 Brister i egenvårdsbedömning. 5097 nej 

Enköpings lasarett 

Datum Rubrik avvikelse Nummer 

avvikelse i 

Treserva 

Fått svar 

2015-02-02 Bristande information om 

urinkateter samt brister i 

egenvårdsbedömning i Prator. 

3581 Ja 

2015-02-13 Bristande information om 

läkemedel vid utskrivning. 

3710 Ja 
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2015-02-13 Brister i omvårdnad, kvarglömd 

kanyl i patienten. 

3709 ja 

2015-02-13 Bristande/utebliven insats av 

hjälpmedel efter besök på akuten. 

3680 Ja 

2015-03-23 Brister vid utskrivning, läkemedel 

inte medskickade. 

3893 Ja 

2015-04-22 Brister i hantering av läkemedel vid 

utskrivning, fel styrka och inget 

recept. 

4071 Ja 

2015-08-17 Läkarjournal för annan patient 

medskickad vid utskrivning. 

4581 Ja 

2015-09-25 Brister vid utskrivning, läkemedel 

och recept inte medskickade. 

4645 Ja 

2015-12-21 Bristande ordination av läkemedel 

efter besök på akuten. 

5103 Nej 

Familjeläkarnas vårdcentral i Bålsta 

Datum Rubrik avvikelse Nummer 

avvikelse i 

Treserva 

Fått 

svar 

2015-05-29 Försenad insats av läkare. 4165 Ja 

2015-05-29 Utebliven kontakt med läkare. 4205 Ja 

2015-08-14 Utebliven ordination av tablett 

Waran (blodförtunnande läkemedel). 

4572 Ja 

2015-11-05 Oklarheter provsvar tablett Waran 

(blodförtunnande läkemedel). 

4825 Ja 

2015-11-05 Uteblivet provsvar. 4829 Ja 

2015-12-21 Otydlig ordination av läkemedel. 5104 nej 

2015-12-21 Otydlig ordination av läkemedel, 

salvor. 

5124 Nej 

2015-12-21 Otydlig ordination av injektion 

fragmin (blodförtunnande 

läkemedel). 

5028 nej 



UTREDNING 3(3) 

Datum Vår beteckning 

2016-02-01 VON 2016/00012 nr 1408 
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Bålstadoktorns vårdcentral i Bålsta 

Datum Rubrik avvikelse Nummer 

avvikelse i 

Treserva 

Fått svar 

2015-06-04 Risk för fel vid ordination av 

läkemedel på grund av läkarens 

svårigheter att ordinera i Pascal. 

4272 Ja 

2015-06-04 Uteblivet hembesök. 4272 Ja 
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Datum Vår beteckning 

2016-02-01 VON 2016/00012 nr 1404 

Socialförvaltningen 
Socialförvaltningens stab 
Iréne Eklöf, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
0171-528 87 
irene.eklof@habo.se 

Årsrapport avvikelser år 2015, inklusive sammanställning för perioden 
september till december år 2015 

Sammanställningen består av två delar, del 1 är årsrapport för avvikelser år 2015 och 

del 2 är sammanställningen av avvikelser från september till december år 2015. 

En del av den medicinskt ansvariga sjuksköterskans uppgifter är att följa upp och 

sammanställa avvikelser och göra anmälan enligt Lex Maria. I det kvalitetsarbete som 

bedrivs är avvikelsehantering en viktig del för att säkerställa en god hälso- och sjukvård 

och omsorg. 

Del 1, sammanställning av avvikelser år 2015 

Enhet Totalt Fall Läke-

medel 

Bristande 

bemötande 

/vård/ 

omsorg 

Tryck-

skada 

Utebliven  

information, 

insats, 

behandling 

Övrigt 

Pomona 

 hus 2 

126(99) 52(41) 62(46) 1(1) 4(0) 1(5) 6(6) 

Pomona 

hus 4 

199(91) 98(25) 51(29) 5(4) 0(1) 5(17) 40(15) 

Dalängen 116(133) 57(84) 54(38) 2(7) 3(4) 

Solängen 409(168) 257(112) 96(39) 10(2) 3 4(3) 39(12) 

Korttids 

boendet 

58(79) 32(33) 20(23) 1(6) 0(4) 1(6) 4(7) 

Hemtjänst 

kommunen 

444(288) 194(196) 168(47) 4(1) 1(1) 47(23) 30(20) 

Hemtjänst 

Rindlags 

21(8) 9(6) 11(12) 1(0) 

Hemtjänst 

Grannvård 

26(14) 15(7) 4(3) 1(0) 4(4) 2(0) 

Personlig 

assistans 

17(13) 4(2) 7(8) 0(2) 1(0) 5(1) 
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Enhet Totalt Fall Läke-

medel 

Bristande 

bemötande/

vård/ 

omsorg 

Tryck-

skada 

Utebliven/ 

information/ 

insats/ 

behandling 

Övrigt 

*LSS-

enheter 

42(22) 2(1) 18(8) 2(6) 2(1) 18(5) 

Social- 

psykiatri 

69(73) 63(67) 3(1) 3(5) 

Hälso- och 

sjukvård 

15(12) 7(2) 0(1) 1(5) 7(4) 

Från andra 

vårdgivare 

7(1) 2(0) 0(1) 3(0) 2(4) 

totalt 1549(1011) 720(507) 561(322) 25(23) 9(7) 74(72) 160(80) 

*I LSS-enheter ingår gruppbostäderna Sjövägen och Lindegårdsvägen, servicebostaden

Dalvägen, Daglig verksamhet, Ekans korttidsboende för barn samt Kämpe elevboende. 

Kommentarer 

Siffrorna inom parentes anger föregående år, 2014. Av det totala antalet fall har så 11 

medfört fraktur för patienten. Antalet platser för särskilt boende för äldre har ökat med 

10 sedan början av februari då Solängen öppnade den sista av boendets fyra 

avdelningar. 

Sammanfattning av det totala antalet avvikelser från 2010 

År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Antal 647 666 899 912 1011 1549 

Allvarliga händelser 
Lex Maria-anmälan 

Under året har två händelser inträffat i verksamheten som bedömts som Lex Maria och 

anmälan samt utredning har skickats till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Den 

första händelsen rörde en fallolycka med dödsfall som följd och den andra rörde 

bristande hantering av läkemedel till en patient med personlig assistent. Patienten fick 
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endast lindriga men av händelsen. IVO konstaterade i båda fallen att vårdgivaren 

vidtagit de åtgärder som behövs och avslutade därmed ärendena. 

Läkemedel 

Från 2015-02-03 till 2015-09-27 har det inträffat 22 händelser där narkotikaklassade 

läkemedel försvunnit. Händelserna har polisanmälts och polisen har påbörjat en 

utredning, men några resultat har hittills inte framkommit. Medicinskt ansvarig 

sjuksköterska och berörda chefer har också utrett händelserna. Syftet har varit att se om 

befintliga riktlinjer är tillräckliga. Även nyckelhanteringen till läkemedelsförråd och 

läkemedelsvagnar på Pomona har utretts.  För att öka kontrollen av hanteringen av 

narkotikaklassade läkemedel kommer mindre skåp med lås som är loggbara att inköpas 

och placeras i läkemedelsförråden. Enhetschefen för hälso- och sjukvård ansvarar för 

hantering av nycklar till läkemedelsförråd och respektive enhetschef på boendet 

ansvarar för hantering av nycklar till läkemedelsvagn. Riktlinjen för 

läkemedelshantering kommer att kompletteras med ansvar för nycklar till 

läkemedelsvagnar och läkemedelsförråd. Det kommer också att skrivas en lokal rutin 

för hantering av nycklar till läkemedelsrum och läkemedelsförråd för sjuksköterskor. 

Andra händelser i verksamheten 
Bristande omsorg 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska har utrett en händelse som inträffade på enheten för 

Daglig verksamhet. Bristande information från enhetschef medförde att en brukare fick 

en olämplig aktivitet (plocka med hushållspapper som hen stoppar i munnen) som 

medförde risk för förstoppning. Brukaren bor på Sjövägen. Samtal har förts mellan 

cheferna och personalgrupperna om andra aktiviteter. Den olämpliga aktiviteten 

upphörde i somras så fort ansvarig chef fick information om händelsen. 

Läkemedel, enheten för personlig assistans 

En personlig assistent har bokat tid hos läkare och sedan gett ordinerat läkemedel utan 

att kontakta sjuksköterskan. Sjuksköterskan drog in delegeringen med omedelbar verkan 

och den personlige assistentens anställning är under utredning av personalavdelningen. 

Läkemedel Solängen och kommuners hemtjänst 

Antalet läkemedelsavvikelser har ökat rejält, mest inom kommunens hemtjänst. 

Sjuksköterskorna har haft en extra utbildning för delegerad personal och en viss 

minskning i antalet avvikelser har noterats efter det. 

Fall, Solängen och Pomona hus 4 

Antalet fall har ökat rejält på Pomona hus 4 och på Solängen. En del av ökningen kan 

förklaras med att en avdelning till har öppnat med 10 boende. Solängen har utarbetat en 

lokal rutin för teamarbetet med riskbedömningar, bland annat för att undvika fall. Även 

Pomona hus 4 har skärpt sina rutiner för teamarbetet med riskbedömningar. 

Tryckskador 

Under året har totalt nio tryckskador registrerats som avvikelser. Det stämmer ganska 

bra överens med de uppgifter om tryckskador som kom fram vid de nationella 

punktprevalensmätningarna under vecka 11 och vecka 40 år 2015. Tio tryckskador 

noterades under mättillfällena. 
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Samverkan med andra vårdgivare 

Av det totala antalet avvikelser har 27 skickats vidare till andra vårdgivare, se 

sammanställning. 13 av de 27 avvikelserna berör avvikelser vid utskrivning från 

sjukhus. Under året har 104 samordnade vårdplaneringar vid utskrivning från sjukhus 

genomförts. Det innebär att det inträffar en händelse i cirka 10 % av utskrivningarna 

från sjukhus som medför en risk för patientsäkerheten.  

2014-09-14 startade Enköpings lasarett LAH (lasarettsansluten hemsjukvård). Enköping 

och Håbo kommun blev informerade under våren och har sedan deltagit i möten med 

lasarettet för att få en fungerande samverkan kring de patienter som får insatser från 

flera vårdgivare. Tyvärr startade verksamheten utan tillräckliga rutiner för samverkan, 

vilket innebar en risk för patientsäkerheten och merarbete för personalen. Från 

december finns en rutin om informationsöverföring mellan lasarettet och inblandade 

kommuner. 

Verksamhetssystemet Treserva 

Sedan i höstas har det varit möjligt att registrera bristande åtkomst till Treserva, Det har 

skett vid 24 tillfällen. Två av händelserna handlar om att Granngårds sjuksköterska inte 

kommit in i patientjournalen under två helger i november. 

Sammanfattande kommentarer 

Antalet avvikelser har ökat markant under året. Att avvikelser rapporteras är bra så vi 

kan vidta åtgärder för att förhindra upprepning. Störst ökning ses inom fall, läkemedel 

och övrigt. Antalet fall som leder till fraktur har också ökat (11 stycken) liksom antalet 

tryckskador (9). Under övrigt ryms bland annat avvikelser om bristande åtkomst till 

Treserva (24 stycken), bristande funktion/åtkomst till larm (34 stycken) samt avvikelser 

med medicintekniska produkter (nio stycken). Medicinskt ansvariges bedömning är att 

ett stort fokus måste läggas på det förebyggande arbetet med riskbedömningar inklusive 

åtgärder för att få ner antalet vårdskador. Riktlinjen för avvikelsehanteringen har 

reviderats och kompletterats med en matris för allvarlighetsgrad, konsekvens och 

sannolikhet. Systemet Stratsys för verksamhetsplanering kommer också att användas för 

att följa upp avvikelser, vilket bland annat bedöms öka möjligheten till 

erfarenhetsutbyte mellan enheterna. 

Del 2, sammanställning av avvikelser från september till december år 2015 

Enhet Totalt Fall Läke-

medel 

Bristande 

bemötande/ 

vård/ 

omsorg 

Tryck- 

skada 

Utebliven/ 

information 

insats/behandling 

Övrigt 

Pomona 

 hus 2 

58(27) 22(18) 32(5) 1(0) 0(4) 1 2(0) 

Pomona 

 hus 4 

45(59) 28(35) 6(11) 3(1) 3(2) 5(10) 



UTREDNING 5(7) 

Datum Vår beteckning 

2016-02-01 VON 2016/00012 nr 1404 

Socialförvaltningens stab 

Enhet Totalt Fall Läke-

medel 

Bristande 

bemötande/ 

vård/ 

omsorg 

Tryck- 

skada 

Utebliven/ 

information 

insats/behandling 

Övrigt 

Dalängen 51(39) 24(21) 27(14) 0(2) 0(2) 

Solängen 128(131) 61(90) 41(23) 8(1) 1(2) 2(1) 15(14) 

Korttids- 

boendet 

18(15) 13(10) 2(3) 1(0) 0(1) 2(1) 

Hemtjänst 

kommunen 

164(143) 51(63) 88(40) 1(3) 1(0) 19(26) 7(11) 

Hemtjänst 

Rindlags 

8(7) 3(3) 4(4) 1 

Hemtjänst 

Grannvård 

13(8) 8(4) 3(0) 0(1) 1(2) 1(1) 

Personlig 

assistans 

2(10) 0(3) 1(3) 1 0(4) 

*LSS-

enheter 

15(7) 7(5) 2(0) 2 4(2) 

Social- 

psykiatri 

17(17) 16(17) 1(0) 

Hälso- och 

sjukvård 

1(4) 0(3) 1(1) 

Från andra 

vårdgivare 

1(4) 0(2) 0(1) 1(1) 

totalt 521(471) 210(247) 224(203) 16(7) 2(7) 30(35) 39(47) 

*I LSS-enheter ingår gruppbostäderna Sjövägen och Lindegårdsvägen, servicebostaden

Dalvägen, Daglig verksamhet, Ekans korttidsboende för barn samt Kämpe elevboende 

Kommentarer 

Siffrorna inom parentes är från föregående period, maj till augusti. Av det totala antalet 

fall har fyra medfört en fraktur för patienten. Under rubriken övrigt finns bland annat 

brister i åtkomst till larm (9 stycken)samt hot och våld mellan brukare (3 stycken). 
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Datum Vår beteckning 

2016-02-01 VON 2016/00012 nr 1404 

Socialförvaltningens stab 

Allvarliga händelser 
Lex Maria 

En allvarlig händelse har inträffat hos en patient med personlig assistans. Patienten blev 

utan läkemedel en dryg vecka på grund av att de personliga assistenterna inte 

rapporterade till sjuksköterskan att patienten varit på läkarbesök som medförde 

ändringar av läkemedel. Medicinskt ansvarig sjuksköterska, enhetschef och ansvarig 

sjuksköterska har träffats och kommit överens om ändrade rutiner så att händelsen inte 

kan upprepas. En lex Maria-anmälan inklusive utredning har skickats till IVO. Beslut 

har kommit från IVO där de konstaterar att vårdgivarens slutsatser är rimliga och 

adekvata, samt att de bedömer att ytterligare åtgärder inte är nödvändiga. 

Andra händelser 
Läkemedel 

I slutet av september inträffade en händelse hos Attendo, Pomona hus 2,  där två 

stycken dospåsar var uppklippta och narkotikaklassade läkemedel saknades. I samband 

med utredningen som genomfördes av medicinskt ansvarig sjuksköterska och 

verksamhetschefen så upptäcktes också två händelser med två saknade dospåsar hos två 

patienter i augusti. Dospåsarna innehöll narkotikaklassade läkemedel. Händelserna är 

polisanmälda. Utredningen visar ingen orsak till händelserna. Rutinerna har skärpts efter 

händelsen bland annat genom att dospåsar som innehåller narkotikaklassade läkemedel 

endast lämnas ut till läkemedelsvagnen för en vecka i taget mot normalt två. Ingen 

patient tog skada av händelserna. 

En personlig assistent har låtit bli att meddela sjuksköterskan om att patienten är 

försämrad. Assistenten har själv bokat tid hos läkaren, hämtat ut ordinerat läkemedel 

och gett patienten läkemedel utan att informera sjuksköterskan. Hen har inte följt 

rutinerna. Ansvarig sjuksköterska drog in delegeringen med omedelbar verkan. 

Personalavdelningen och enhetschef utreder vad som ska hända med den personlige 

assistenten. 

Under perioden har antalet läkemedelsavvikelser inom kommunens hemtjänst mer än 

fördubblas. Sjuksköterskorna har haft utbildning för personalen i läkemedelshantering 

och en minskning har kunnat ses i slutet av perioden. 

Tryckskada 

Antalet registrerade avvikelser om tryckskada var två denna period jämfört med sju 

föregående perioder. Dock visar den nationella punktprevalensmätningen för fall och 

tryckskada som genomfördes v.40 på särskilt boende för äldre inklusive korttidsplatser 

på sex tryckskador Det tyder på att det fortfarande finns ett visst mörkertal, att alla 

tryckskador inte rapporteras som en avvikelse enligt riktlinjen. 

Treserva 

Grannvård hemsjukvård har rapporterat två avvikelser om att de inte kom in i Treserva 

under två helger (fredag-söndag) i november. Ansvarig sjuksköterska hos Grannvård 

har informerat muntligt om händelser med patienterna till kommunens sjuksköterska. 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska har utrett händelsen och konstaterar vikten av att 

snarast möjligt anmäla fel till IT-support. Vid en av händelserna kontaktades inte IT-

avdelningen förrän efter helgen. Ansvarig chef på Grannvård är underrättad. 
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Datum Vår beteckning 

2016-02-01 VON 2016/00012 nr 1404 

Socialförvaltningens stab 

Samverkan med andra vårdgivare 

Av det totala antalet avvikelser har 13 stycken skickats vidare till andra vårdgivare. Sex 

stycken skickades till Akademiska sjukhuset, varav fyra handlade om kvarglömd kanyl i 

blodbanan hos patienten, en om bristande egenvårdsbedömning och en om att 

medskickade läkemedel inte skickads med tillbaka till boendet. Till Enköpings lasarett 

har två avvikelser skickats som båda berörde brister i utskrivningen. Till 

Familjeläkarnas vårdcentral har det skickats fem avvikelser. Två berör brister i provsvar 

och tre brister i hanteringen av Pascal (program för att ordinera läkemedel). 

Lasarettsansluten hemsjukvård (LAH) 

2015-09-14 startade Enköpings lasarett ett projekt med lasarettsansluten hemsjukvård. 

Förutom specialiserad palliativ vård ska nu även hemrehabilitering och medicinsk vård 

ingå. Projektet startade utan att nödvändiga rutiner om informationsöverföring mellan 

kommunen och slutenvård fanns på plats. Det medförde en risk för patientsäkerheten 

och medförde ett merarbete för inblandad personal. Från 2015-12-05 finns en rutin som 

utarbetats av medicinskt ansvariga sjuksköterskor i Enköping, Heby och Håbo samt 

chefen för LAH.  Medicinskt ansvarig sjuksköterska har initierat en diskussion med 

chefen för LAH om brister i egenvårdsbedömning rörande en patient inskriven i LAH. 
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Datum Vår beteckning 

2016-02-05 VON 2016/00011 nr 1421 

Socialförvaltningen 
Socialförvaltningens stab 
Monica Lundquist, Medicinskt ansvarig för 
rehabilitering 
0171-526 59 
monica.lundquist@habo.se 

Riktlinjer för hantering och användning av medicintekniska 
produkter 

Förslag till beslut 

1. Att vård och omsorgsnämnden beslutar att anta Riktlinjen för hantering

och användning av medicintekniska produkter, att börja gälla från och

med 2016-03-14 och max i fyra år.

Sammanfattning 

Riktlinjer för hantering och användning av medicintekniska produkter 

beskriver och förtydligar ansvar för de produkter som används inom 

kommunen hälso- och sjukvård.  

Ärende 

I socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2008:1 om användningen av 

medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården beskrivs kommunens 

ansvar. 

Uppföljning 

Riktlinjen gäller från 2016-03-14 och fyra år framåt. 

Beslutsunderlag 

– Riktlinjen, daterad 2016-02-08, VON dok.nr1403.

__________ 

Beslut skickas till 

Berörda, via medicinskt ansvarig för Rehab 

Ärende 4
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Datum Vår beteckning 

2016-02-08 VON  nr 158 

Syfte med riktlinjen 

Syftet med riktlinje för medicintekniska produkter är att beskriva och förtydliga 

ansvaret kring hantering, användning och förskrivning av medicintekniska 

produkter i kommunens hälso- och sjukvård. Riktlinjen är skriven utifrån 

Socialstyrelsens föreskrifter om användning av medicintekniska produkter i hälso- 

och sjukvården. (SOSFS 2008:1) Den inkluderar produkter som är inköpta till 

särskilda boendeformer  och dagverksamhet enligt Socialtjänstlagen SOL och 

Lagen om särskilt stöd och service LSS, produkter som förskrivs av legitimerad 

personal samt produkter som används för undersökning och behandling. 

Ledningssystem och rutiner 

I hälso- och sjukvårdslagen finns grundläggande bestämmelser om den utrustning 

som behövs i hälso- och sjukvården för att god vård ska kunna ges. Av 

socialstyrelsens föreskifter om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i 

hälso- och sjukvården framgår det att vårdgivare ska inrätta ett ledningssystem. I 

ledningssystemet ska det finnas rutiner för hur varje verksamhet ska organiseras 

för att säkerställa att hantering och användning av medicintekniska produkter är 

säker och ändmålsenlig. Socialnämnden godkände i juni 2013 ”Ledningssystem 

för systematiskt kvalitetsarbete, kvalitetsmanual 2013-2017”. Dokumentet kan ses 

som ett ramverk för hur arbetet ska gå till. Hösten 2014 gjordes en nystart för att 

få ett fungerande ledningssystem för kvalitetsarbetet och detta arbete pågår. 

Definition medicinteknisk produkt 

I lagen definieras en medicinteknisk produkt (1993:584) som en produkt som 

enligt tillverkarens uppgift ska användas, separat eller i kombination med annat 

för att hos människor 

1. Påvisa, förebygga, övervaka, behandla eller lindra sjukdom

2. Påvisa, övervaka, behandla, lindra eller kompensera en skada eller en

funktionsnedsättning

3. Undersöka, ändra eller ersätta anatomin eller en fysiologisk process eller

4. Kontrollera befruktning

Begreppet medicinteknisk produkt innefattar ett brett område med produkter 

avsedda att användas inom alla delar av hälso- och sjukvården. Allt från enkla 

förbrukningsartiklar till hjälpmedel för rörelsehinder och mer tekniskt avancerad 

utrustning. De medicintekniska produkter som används i kommunens hälso- och 

sjukvård delas in i nedanstående grupper 

 Individuellt förskrivna hjälpmedel

 Inköpt basutrusning

 Övrig utrustning, medicinsk apparatur för undersökning och behandling samt

förbrukningsmaterial och sårvårdsprodukter
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2016-02-08 VON  nr 158 

Individuellt förskrivna hjälpmedel 

Hjälpmedel som förskrivs av legitimerad personal, arbetsterapeut, 

fysioterapeut/sjukgymnast och sjuksköterska Inför en förskrivning görs en 

bedömning utifrån patientens behov. Förskrivaren har ansvar att följa 

förskrivningsprocessens alla delar. 

 Behovsbedömning

 Utprovning, anpassning och val av produkt

 Eventuell specialanpassning

 Instruktion, träning och information

 Uppföljning och utvärdering

Individuellt förskrivna hjälpmedel inom kommunens ansvar är hjälpmedel för 

rörelsehinder, kognition, personlig medicinsk behandling och 

inkontinenshjälpmedel. Exempel på hjälpmedel är rullstolar, rollatorer, 

hjälpmedel för att stödja kognitiva förmågor, antidecubitusmadrasser . Alla 

individuellt förskrivna hjälpmedel ska registreras i verksamhetssystem på person 

för spårbarhet. Spårbarheten gäller inte inkontinenshjälpmedel 

Basutrustning 

Utöver individuellt förskrivna hjälpmedel finns också i verksamheterna inköpta 

hjälpmedel, så kallad basutrustning. Med basutrustning menas sådant som kan 

användas av flera brukare och/eller som är ett arbetstekniskt hjälpmedel som ska 

underlätta personalens arbetssituation  

Den utrustning som ska finnas i kommunens särskilda boenden är: 

 personlyft och vid behov taklyft

 duschvagn

 vårdsängar inklusive dävert

 grindskydd

 basmadrass med sårförebyggande egenskaper sårgrad 1

 stödkilar,

 glidlakan,

 Enklare hjälpmedel för att äta och dricka: Pipmuggar, pet-emot kanter, bestick

med tjockare grepp, antihalkunderlägg.

All basutrustning ska registreras i en inventarieförteckning på enheten. 
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Övrig utrustning 

Medicinsk apparatur för undersökning och behandling samt sårvårdsprodukter och 

förbandsmaterial. Den utrustning som förekommer i kommunens hälso- och 

sjukvård är blodtrycksmätare, blodsockermätare, stetoskop, våg och TENS-

apparater. 

All utrustning ska registreras i en inventarieförteckning på enheten. 

Ansvar och roller 

Vårdgivarens ansvar 

Vårdgivaren i Håbo kommunen är Vård och Omsorgsnämnden. Vårdgivaren är 

ytterst ansvarig för att all hantering och användning av hjälpmedel är säker och 

ändamålsenlig. Vårdgivaren ska ge direktiv och säkerställa att det i ett 

ledningssystem finns rutiner för hur varje verksamhet ska organiseras för att 

möjliggöra säker användning och hantering av hjälpmedel. 

Verksamhetschefen 

Verksamhetchef i Håbo kommun är socialchef. Verksamhetschefen har det 

övergripande ansvaret att man i organisationen säkerställer: 

 Att endast säkra och medicinskt ändmålsenliga produkter används.

 Att produkterna är kontrollerade och korrekt installerade innan de används till

en patient.

 Att personal som ska hantera produkterna har kompetens för det.

 Att rutiner finns tillgängliga för hälso-och sjukvårdspersonalen och annan

berörd personal.

 Att bruksanvisningar och teknisk dokumentation finns tillgängligt

 Att de produkter som förskrivits, utlämnats eller tillförts patienten kan spåras.

I verksamhetschefens ansvar ingår också att säkerställa att hälso-och 

sjukvårdspersonalen och annan berörd personal har den kompetens som krävs för 

att vara utbildningsansvarig, förskriva hjälpmedel, att fram skriftliga anvisningar 

för hjälpmedel samt att vara anmälningsansvarig avseende negativa händelser och 

tillbud med medicintekniska produkter. 

Medicinskt ansvarig för rehabilitering MAR 

Ansvarar för att utarbeta riktlinjer och rutiner för användande och hantering av 

medicintekniska produkter och för att anmäla negativa händelser och tillbud med 

medicintekniska produkter. 
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Legitimerad personal 

Den legitimerade personalen ansvarar för förskrivning av individuella hjälpmedel 

enligt alla steg i förskrivningsprocessen inom sitt yrkesområde.  

Sjuksköterska 
Förskriver inkontinenshjälpmedel och trycksårsförebyggande/behandlande 

madrasser. 

Sjugymnast/fysioterapeut  
Förskriver hjälpmedel för rörelsehinder 

Arbetsterapeut  
Förskriver hjälpmedel för rörelsehinder, trycksårsförebyggande/ behandlande 

madrasser samt hjälpmedel för att stödja kognitiva förmågor.  

I den legitimerade personalens ansvar ingår: 

 Att kontrollera hjälpmedlen innan de lämnas ut till patient. Kontrollen ska

göras enligt tillverkarens angivna instruktioner.

 Att dokumentera processen i patientjournal.

 Att registrera innehav av hjälpmedel i verksamhetssystem för hjälpmedel.

Gäller inte inkontinenshjälpmedel.

 Den legitimerade personalen på kommunens särskilda boenden har också

ansvar för att årligen gå igenom de individuellt förskrivna hjälpmedel som

finns på enheten och säkerställa att dessa är ändamålsenliga och säkra.

Enhetschef för äldreomsorg och funktionsnedsatta. 

Har ett övergripande ansvar för den allmänna omvårdnad och rehabilitering som 

bedrivs i verksamheten och att den personal som arbetar där har kompetens inom 

området. Enhetschefen ansvarar också för den basutrustning som är inköpt till 

verksamheten. 

I ansvaret ingår: 

 Att se till att basutrustning finns tillgänglig på enheten.

 Att vid inköp av basutrusning följa gällande avtal.

 Att följa rutiner vad gäller kontroll och besiktning av enhetens basutrustning.

 Att årligen upprätta en inventarielista på enheten över vilka hjälpmedel som

finns i enhetens basutrustning.

 Att det finns lokala rutiner för rengöring av individuellt utprovade hjälpmedel

och basutrustning på enheten.
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 Att den personal som arbetar på enheten har kunskap om hur hjälpmedel ska

användas, skötas och rengöras och att kompetensen upprätthålls.

Enhetschef Hälso- och sjukvård 

Har ett övergripande ansvar för att den legitimerade personalen har kompetens för 

sina arbetsuppgifter och kunskap om hjälpmedel och medicinsk apparatur samt 

kunskap om förskrivningsprocessens alla delar.  

Enhetschefen ansvarar också för medicinsk apparatur för undersökning och 

behandling samt förbrukningsmaterial och sårvårdsprodukter. I ansvaret ingår: 

 Att den utrustning som anges i VIS dokumentet medicinska arbetsuppgifter

och basutrustning i kommunal hemsjukvård) finns tillgänglig.

 Att vid inköp följa gällande avtal

 Att följa rutiner vad gäller kontroll och besiktning

 Att årligen upprätta en lista på enheten över vilka produkter som finns.

Omvårdnadspersonal 

All personal som använder en medicinteknisk produkt har ett yrkesansvar som 

innebär att se till att man fått kunskap om produkten.  

Yrkesansvaret innebär vidare att: 

 Veta hur produkten fungerar.

 Veta hur den ska användas på en patient.

 Veta vilka risker som kan finnas med att använda produkten i vårdarbetet

 Veta vilka kontroller som måste göras innan varje användning. Enligt

tillverkarens instruktion..

 Veta hur rapportering om felaktigheter och tillbud ska ske.

Negativa händelser och tillbud med medicinteknisk produkt 

En negativ händelse är en avvikelse som skulle ha kunnat orsaka vårdtagare eller 

annan person skada eller risk för skada. Avvikelsen kan bero på produktfel eller 

brister i handhavandet. Om en avvikelse har inträffat med en medicinteknisk 

produkt ska en avvikelseregistrering i verksamhetssystem Treserva göras. Den 

personal som upptäcker händelsen ska kontakta arbetsterapeut och/eller 

sjukgymnast/fysioterapeut och produkten skall tas ur bruk och märkas. Medicinskt 

ansvarig för rehabilitering skall informeras om avvikelsen och påbörja en 

utredning. Innan utredningen slutförs ska orsakerna till det inträffade så långt som 

möjligt fastställas. Om utredningen visar att det finns brister i verksamhetens 
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kvalitet ska förbättringsåtgärder vidtas. Utredning, bedömning och de vidtagna 

åtgärderna ska dokumenteras.  

Anmälningsplikt 

Anmälan om en negativ händelse eller tillbud med medicinteknisk produkt ska så 

snart som möjligt göras. Medicinskt ansvarig för rehabilitering ansvarar för att 

anmäla händelsen.  

 Vid fel på en medicinteknisk produkt eller ett tillverkningsfel anmäls

händelsen till Läkedmedelsverket och tillverkaren.

 Vid felaktig användning eller handahavande när en patient har skadats eller

riskerat att skadas ska anmälan göras till Inspektionen för vård och omsorg.
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Datum Vår beteckning 
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Socialförvaltningen 
Socialförvaltningen 
Thomas Brandell, Socialchef 
0171-52579 
thomas.brandell@habo.se 

Årsrapport 2015 - Ombudsmannen för äldre och funktionsnedsatta 

Förslag till beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna årsrapporten från äldre- 

och handikappombudsmannen och uppdrar till förvaltningen att beakta

synpunkterna i rapporten i det fortsatta utvecklingsarbetet.

Sammanfattning 

Ombudsmannen för äldre och funktionsnedsatta har lämnat sin årsrapport för år 

2015. Synpunkter och klagomål är en relativt liten del av det totala antalet 

ärenden. I det stora hela får kommunen dock mycket beröm för sina insatser 

kring äldre och funktionsnedsatta.  

Ärende 

Ombudsmannen för äldre och funktionsnedsatta har lämnat sin årsrapport för år 

2015. Ca 75 % av ärendena berör personer över 65 år och det kommer i 

genomsnitt 3-4 nya ärenden per vecka. Synpunkter och klagomål är en relativt 

liten del av det totala antalet ärenden. Det som vanligen efterfrågas är 

information och stöd i olika processer som till exempel ansökan om färdtjänst 

och särskilt boende.  

Av de synpunkter som inkommit år 2015 handlar en del om att man som 

anhörig inte vet om någon har ett övergripande ansvar för deras närstående. En 

del anhöriga känner heller inte till huruvida det finns en genomförandeplan. 

Flera synpunkter handlar om att man upplever att man inte får tillräckligt med 

rehabilitering efter sjukhusvistelse eller vid kroniska tillstånd som stroke. I det 

stora hela får kommunen dock mycket beröm för sina insatser kring äldre och 

funktionsnedsatta. 

Förvaltningens bedömning är att det i rapporten finns två genomgående 

förbättringsområden som återkommer i olika sammanhang. Det ena området är 

samarbetet med anhöriga och det andra området är bristen på genomförande-

planer och samordnade individuella planer (SIP). Båda dessa områden kommer 

förvaltningen att fokusera mera på under år 2016 vilket är ett arbete som redan 

påbörjats bland annat genom återkommande och strukturerade dialoger mellan 

verksamheternas chefer och anhörigkonsulenten. 

Beslutsunderlag 

– Årsrapport 2015-Ombudsmannen för äldre och funktionsnedsatta.

__________ 

Beslut skickas till 

Avdelningschef för Stöd till äldre och funktionsnedsatta 

Ombudsman för äldre och funktionsnedsatta 

Ärende 5
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Årsrapport 2015 

Föreliggande rapport omfattar perioden 1 januari 2015 – 31 december 2015 och 

bygger på ärenden, frågor och synpunkter som ombudsmannen för äldre och 

funktionsnedsatta tagit emot. 

Frågeställningar och ärenden är mycket varierande och har handlat om 

samhällsfrågor, boendefrågor, omvårdnadens innehåll, hälso-och sjukvård, 

bemötande, vårdkedjan, trygghetslarm, biståndsbeslut, ekonomi, god man med 

mera. 

1. Inledning

Tjänsten som ombudsman för äldre och funktionsnedsatta är 50 %. Den har 

funnits i kommunen sedan 2003 och ingår i Socialförvaltningen. 

Ombudsmannen har sin arbetsplats på Anhörigcenter på Källvägen 12. 

Information om ombudsmannen finns på www.habo.se. 

Vidare finns informationsblad med Ombudsmannens alla uppgifter på strategiska 

platser. 

Uppdraget som ombudsman är följande: 

 Företräda de äldre och funktionsnedsatta och deras behov.

  Lyssna, ge information, råd och stöd samt förmedla kontakter i de frågor som

rör äldre och funktionsnedsatta.

 Ta emot och förmedla synpunkter på kommunens verksamhet.

 Vara en neutral funktion som kan stödja den enskilde i dennes kontakter med

kommunen och andra myndigheter.

 Ansvara för den Uppsökande verksamheten för personer 80 år och äldre.

Ombudsmannen deltar i kommunala pensionärsrådet (KPR) och kommunala 

handikapprådet (KHR). 

I kommunala pensionärsrådet har politiker och tjänstemän från kommunen och 

pensionärsorganisationerna samråd och dialog i frågor om äldreomsorg. 

Kommunala Handikapprådet är ett rådgivande organ i frågor som gäller personer 

med funktionsnedsättningar. I rådet ingår representanter från 

handikappföreningarna samt politiker och tjänstemän från kommunen.  
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2. Sammanfattning inkomna ärenden

De flesta ärenden berör personer över 65 år. Personer kan både ha en 

funktionsnedsättning och vara äldre. Det är därför svårt att särskilja helt. Under 

året har cirka 25 % av ärendena handlat om personer under 65 år med 

funktionsnedsättning. Även om dessa ärenden är få är de ofta mycket komplexa. 

2.1 Kontaktväg 

Det inkommer tre-fyra nya ärenden i veckan till ombudsmannen. 

Den vanligaste vägen att kontakta ombudsmannen är via telefonsamtal men 

ärenden inkommer även via mail och via träffar på pensionärs-och 

handikappföreningars träffar. 

Ombudsmannen kontaktas av de äldre och funktionsnedsatta, anhöriga samt 

personal inom kommun, landsting och de privata utförarna. Ärenden inkommer 

även från god man, allmänheten och representanter för pensionärs- 

handikappföreningarna. 

2.2 Varför tas kontakt med ombudsmannen  

Synpunkter och klagomål är en relativt liten del av ärendena. De flesta handlar om 

att ge information och svara på frågor och framförallt att vara ett stöd i olika 

frågor och processer. Det finns både äldre och funktionsnedsatta som inte alltid 

vet hur de kan få hjälp, vem de ska vända sig till eller hur det går till. 

Ärenden som kommer till ombudsmannen är ofta komplexa och kan innebära 

långvariga kontakter. Ombudsmannen kan fungera som en brygga mellan brukare, 

befattningshavare, verksamheter och myndigheter. 

Ombudsmannens erfarenhet är att det finns behov bland enskilda och anhöriga att 

resonera och reflektera över sin egen eller en närståendes situation utan att på 

förhand ha en klar inriktning mot fortsatt hantering. Ombudsmannens stöd kan 

vara det som behövs för att driva en fråga vidare. De möten som hålls med 

anhöriga/ enskilda och företrädare för verksamheterna kan vara en möjlighet att 

ömsesidigt öka förståelsen och ge varandra information. 

3. Ombudsmannens uppdrag

3.1 Informera 

Ombudsmannen bjuds regelbundet in till pensionärs- och handikappföreningar för 

att presentera sitt uppdrag och informera om den hjälp och service som kan 

erhållas ifrån kommunen samt om förändringar och nya riktlinjer. 

Även personer som inte har behov av kommunens insatser/ omsorg påverkas av 

det de hör om verksamheten av vänner, grannar och inte minsta media. Vid möten 

med pensionärs- och handikappgrupper möter ombudsmannen oro och frågor 

kring hur omsorgen fungerar och vilken hjälp som kommer att finnas den dag det 

blir aktuellt. 
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Det finns behov av tydlig information om hur långt kommunens ansvar sträcker 

sig och vad som ligger inom invånarnas eget ansvar. Här är den uppsökande 

verksamheten viktig.  

3.2 Uppsökande verksamhet 

Ombudsmannen genomför årligen uppsökande verksamhet tillsammans med 

anhörigkonsulenten. Jämna år får alla som är 80 år och äldre ett brev där besök 

eller telefonkontakt av ombudsmannen/ anhörigkonsulenten erbjuds för att få 

information om vilken hjälp och stöd som finns att få i Håbo kommun. 

Pensionärsföreningarna erbjuder också information om sina verksamheter genom 

besök eller telefonkontakt om så önskas. Udda år skickas detta erbjudande till 

personer som fyller 80 år under året. 

Den uppsökande verksamheten vände sig år 2015 till de personer som under året 

fyllt 80 år, dock inte till de som bor på Särskilt boende. I brevet erbjuds att få 

information via besök eller telefon. Totalt 60 brev skickades ut under hösten. Av 

dessa svarade 12 personer att de ville ha kontakt via hembesök, en person ville ha 

information via telefonkontakt. Tre personer hörde av sig att de inte behövde 

information men var positiva till att möjligheten gavs och att de vet vart de kan 

vända sig om behovet uppstår. 

3.3 Vara ett stöd och hjälp i kontakter med kommun och andra 
myndigheter  

En av ombudsmannens viktigaste uppgifter är att fungera som stöd och hjälp för 

den enskilde i kontakterna med personal och tjänstemän inom kommunen och 

andra myndigheter. 

3.3.1 Ansöka om färdtjänst, hemtjänst, särskilt boende och 
bostadsanpassning 

 Många ärenden handlar om att hjälpa till vid ansökning av färdtjänst, särskild 

boende, hemtjänst och bostadsanpassning. De äldre har inte självklart tillgång till 

internet och kan därför inte trycka ut blanketter eller söka information. Vissa är 

osäkra på om de har rätt till insatsen och hur de ska gå tillväga. Ombudsmannen 

kan även vara med när biståndshandläggare gör hembesök angående den sökta 

insatsen. Det upplevs som en stor trygghet hos de äldre och funktionsnedsatta att 

ombudsmannen kan prata för deras sak. 

3.3.2 Vara ett stöd vid vårdplaneringar och läkarbesök 

Äldre och funktionsnedsatta som saknar anhöriga, eller där den anhöriga av någon 

anledning inte har förmågan att stötta, kan ha en betydligt skörare livssituation än 

de som lever i fasta relationer eller som har barn eller annan anhörig i sin närhet. 

Den sårbara situationen blir särskilt tydlig när han/hon drabbas av sjukdom eller 

försämring av den kognitiva förmågan. Ombudsmannen kan stötta och delta i 

processen vid sjukdoms- eller demensutredningar och fungera som stöd tills en 

god man utsetts. Det kan innebära att delta i vårdplaneringar inför utskrivning från 

sjukhuset, närvara vid läkarbesök hos husläkare, minnesmottagning eller annan 

mottagning samt vara en kontaktperson mot kommunen och andra myndigheter 

för att hjälpinsatser ska påbörjas. 
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3.3.3 Ansökningar avseende ekonomisk situation 

För äldre och funktionsnedsatta kan den ekonomiska situationen påverkas av olika 

anledningar. Flera ärenden handlar om att få diskutera sin ekonomiska situation 

och få information om vilket ekonomiskt stöd som finns att få. Ombudsmannen 

kan då hjälpa till med att söka olika former av ersättningar och bidrag. 

Försörjningsstöd kan bli aktuellt för någon som inte har råd med en stor 

tandläkarutgift eller då en person med funktionsnedsättning fyllt 18 år och 

utredning angående ersättning i form av a-kassa eller aktivitetsbidrag pågår. 

Bostadstillägg måste ibland sökas när make/ maka flyttat in på Särskilt boende 

och den kvarboende plötsligt ska stå för kostnaden för hela bostaden själv. 

Funktionsnedsatta som har ersättning från försäkringskassan kan också behöva 

detta tillägg för att klara av att betala sin hyra. 

Handikappersättning kan sökas av personer med funktionsnedsättning där 

nedsättningen leder till ökade levnadskostnader. 

4. Synpunkter inkomna under år 2015

Ombudsmannen har en neutral och oberoende roll varför vissa som är besvikna 

eller upprörda över insatser och bemötande vänder sig hit. 

Synpunkter kan lämnas till kommunen på flera sätt, även anonymt. Alla vill av 

olika skäl inte göra en skriftlig anmälan direkt till kommunen trots att de kan vara 

anonyma. Det finns en rädsla att det i en så liten kommun som Håbo går att gissa 

sig till vem det kan komma ifrån och att klagomål eller kritik ska drabba den som 

får hjälpen eller att den anhöriga ska betraktas som ”besvärlig”.  I vissa fall vill 

berörda att ombudsmannen kontaktar vederbörande enhetschef med synpunkterna 

så att en lösning kan komma till stånd. 

Nedan följer en sammanställning av synpunkter som Ombudsmannen tagit del av. 

4.1 Synpunkter gällande Särskilda boenden 

 Många personer är involverade runt den boende, kontaktperson, läkare,

sjuksköterska, gruppledare, enhetschef. Anhöriga upplever att de inte vet vem

eller om någon av dessa som har ett övergripande ansvar eller kunskap om just

deras närstående.

 Synpunkter kopplade till meningsfullhet och utevistelse. Äldre och anhöriga

upprörs över att den äldre sällan eller aldrig kommer ut på promenad men

också på avsaknaden av stimulans och möjligheten att få stöd till en

meningsfull tillvaro.

 Det framkommer relativt ofta i samtalen att den äldre eller anhörig inte hört

talas om en genomförandeplan eller aldrig fått en sådan för godkännande
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 Anhöriga upplever att många mediciner sätts in. De ifrågasätter om inte en

mer aktiv och stimulerande vardag skulle fungera lika bra

 Det finns en uppfattning att det går att välja om man vill ha en plats på det

kommunala boendet på Plommonvägen 4 eller på det som drivs av Attendo på

Plommonvägen 2. Plats tilldelas på det boende som för tillfället har en ledig

plats. Efter att inflyttning skett kan personen ställa sig i kö för byte. I

praktiken fungerar det inte för en gammal och sjuk person.

4.2 Synpunkter från personer under 65 år med funktionsnedsättning 

 Fixartjänst önskas till personer med funktionsnedsättning under 65 år

 Flera instanser kan vara inblandade som personlig assistans, hemtjänst,

försörjningsstöd, husläkare, försäkringskassan, arbetsförmedling och

psykiatrin. Ingen har det övergripande ansvaret. Anhöriga får ta en stor del

och blir ansvariga koordinatorer

4.3 Synpunkter från anhöriga 

 Bättre situation för de som kommer på avlastning vid demens, ”de trivs inte,

det finns inget att göra och de andra på boendet är så dåliga”. Det leder till att

anhöriga har svårt att motivera till avlastningsvistelse när deras närstående inte

vill tillbaka.

 Ovissheten med tillgång till avlastningsplatser på korttids oroar anhöriga.

4.4 Synpunkter från personer över 65 år 

 Det kan ta lång tid att få färdtjänstkort, i vissa fall fem veckor

 Svårt, speciellt vintertid vid snö och halka, att använda mjuka linjen när den

inte längre stannar utanför centrum

 Mer information om Fixar Robban. Flera äldre vet inte om att han finns. Det

är en viktig funktion för att förhindra fall.

 De äldre önskar en vårdcentral för äldre, där man har mer tid och kunskap om

äldres komplexa behov.

 De som har fått hjälp med att handla via hemtjänsten upplever att tiden är för

kort och att det blir stressigt.

 Vad händer med fotvården på Pomona? Det går inte att få en tid idag om man

inte har diabetes.

4.5 Beröm 

I det stora hela får kommunen mycket beröm för sina insatser. 

 ”Mycket bra hemsjukvård, jag känner mig trygg”.

 ”Fantastisk kommun att bli gammal i, man kan få så mycket hjälp”

 Dagverksamheten på Pomona är en fast mötespunkt för många äldre som

skapar rutin och glädje i vardagen



Årsrapport Ombudsman 
äldre och funktionsnedsatta 

6 

Datum Vår beteckning 

2016-01-19 VON 2016/00006 nr 1389 

 Dalängens dagverksamhet för personer med demenssjukdom är uppskattad av

berörda och en stor avlastning för de anhöriga.

 Snabb hjälp med att få de hjälpmedel som behövs från Rehab.

 ”Skönt att kunna komma till en neutral miljö på anhörigcentrum och få hjälp

med sina problem och träffa någon som lyssnar”

 ”Kommunen bryr sig om oss som är äldre”

 ”Fantastisk att kunna få en duschkabin genom bostadsanpassning och

därigenom kunna fortsätta klara sig självständigt när det blev för svårt med

badkaret”, 87 årig dam

 ”Mycket generös färdtjänst, jag kan besöka evenemang och vänner både i

Uppsala och i Stockholm.”

5. Anhöriga

Av inkomna ärenden kommer en stor del från anhöriga. Anhörig är en mycket stor 

grupp. Det kan vara make/maka, barn, föräldrar eller vän. Det kan till exempel 

vara någon som sköter en närstående i hemmet, hjälper till vid läkarbesök och 

andra möten eller har en närstående på vård-och omsorgsboende.  

I de samtal som ombudsmannen tar emot från anhöriga handlar det mycket om det 

arbete som de lägger på sina sjuka eller funktionsnedsatta närstående, vilket kan 

innebära passning och mycket oro. De får även fungera som koordinator med 

olika tider som ska passas in till läkarbesök, provtagningar och liknande.  

Många väntar med att söka hjälp och stöd. Det är viktigt att kunna klara sig själv 

och så länge som möjligt ha ett normalt liv. Även hos de som har hemtjänst, ligger 

mycket arbete kvar hos anhöriga. De upplever att ingen tar på sig helhetsansvaret 

vilket blir kvar hos anhöriga och upplevs som betungande. 

Det är förstås kännbart när hemmet blir en arbetsplats. Anhöriga och de 

närstående upplever att deras hem blir så mycket av en arbetsplats, det egna 

hemmet krymper i takt med att hjälpmedel och personal tar allt större utrymme. 

Personal "glömmer" att det är den enskildes eget hem och anhöriga har inte alltid 

förståelse för att en verksamhet ska bedrivas.  

En del av ärenden till ombudsmannen handlar om dessa mycket komplexa 

situationer. Anhöriga ger uttryck för att de inte vet hur verksamheten fungerar och 

det kan föreligga missförstånd. Ibland uttrycks brist på delaktighet i planeringen 

kring den närstående. 

Utifrån inkomna ärenden kan konstateras att det skulle ge vinster för såväl den 

enskilde, anhöriga samt utförarna om man på ett bättre sätt lyckas involvera 

anhöriga i verksamheten. 
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De anhöriga uppger relativt ofta att de inte vet vem som har ansvaret för den 

närståendes totala vårdsituation. Det gäller både i hemtjänsten, på vård- och 

omsorgsboenden och för yngre där flera instanser ofta är inblandade. 

Anhöriga beskriver en verklighet där de får ringa runt till olika personer utan att 

någon vill ta ”hela ansvaret” för deras närståendes behov av hjälp. Fler ställer 

också frågan: ”Hur klarar sig de som inte har några anhöriga?” 

5.1 Anhörigcentrum  

Anhörigcentrum är en uppskattad verksamhet. Anhöriga berättar för 

ombudsmannen om hur viktigt det är att träffa andra i samma situation och ha 

möjlighet att vara med i anhöriggrupper och få information. Anhörigkonsulenten 

har en stor och mycket viktig roll i att stötta de anhöriga i deras situation. 

6. Aktuella frågor som ombudsmannen lyfter fram

6.1 Ingång bioborgen 

Under året har Medborgarhuset fått en ny ingång med ramp och 

dörröppningsfunktion tack vare mångåriga påtryckningar från HSO 

(Handikappföreningarnas samarbetsorgan). 

6.2 Demensteamet 

Hösten 2014 startade ett demensteam som består av en demensvårdsutvecklare 

och en arbetsterapeut. Teamets uppdrag är att ge stöd, råd och handledning till 

personer med demenssjukdom, deras närstående och personal. Uppdraget gäller 

genom hela vårdkedjan.   

6.3 Rehabbassäng 

För personer med fysisk funktionsnedsättning är träning i bassäng ofta det bästa 

sättet att bibehålla funktioner och träna kondition och för vissa även den enda 

möjligheten. 

Det är ett problem för personer med funktionsnedsättning att de inte själva kan 

komma ner i bassängen. Det krävs att de har någon med sig som kan manövrera 

den lift med vilken förflyttning ner i bassängen görs. Stolen upplevs som 

svårmanövrerad av anhöriga och assistenter. 

Ända sedan rehab bassängen stod färdig år 2007 har det funnits önskemål att 

personal ska finnas tillgänglig i rehab avdelningen som kan hjälpa till med 

förflyttningen till bassäng under vissa timmar i veckan för att även de med 

funktionsnedsättning ska få möjlighet att självständigt kunna utöva fysisk aktivitet 

i bassäng som alla andra kommuninvånare. 

6.4 Logoped 

Att kunna kommunicera med sin omgivning är en av människans viktigaste 

funktioner. Personer som till följd av Stroke eller Parkinsons sjukdom har 

talsvårigheter upplever att de inte har möjlighet att få hjälp och träning av en 

logoped. För vissa talsvårigheter kan intensiv träning fås i Uppsala. Både stroke- 
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och Parkinson föreningen i Bålsta har lyft frågan varför inte mer hjälp kan fås i 

kommunen då det för personer med funktionsnedsättning kan vara mycket 

ansträngande med resor till Uppsala. 

6.5 Rehabilitering 

Kommunens Rehab består av sjukgymnaster och arbetsterapeuter vilka är 

ansvariga för hjälpmedelsförsörjning för personer över 21 år och rehabilitering för 

personer som inte kan ta sig till vårdcentralen.  

Ombudsmannen får flera klagomål på att personer upplever att de får för lite 

rehabilitering efter sjukhusvistelse eller vid kroniska tillstånd som till exempel 

stroke. Dessa personer hamnar mellan stolarna. De bedöms kunna ta sig till 

vårdcentral för sjukgymnastik men tycker inte att de där får tillräcklig hjälp eller 

kan ha svårigheter att tillgodogöra sig det som erbjuds.  

Vid bestående funktionsnedsättningar finns ingen kontinuerlig hjälp att få utan 

man hänvisas till eget ansvar. Anhöriga får många gånger ta ett stort ansvar för att 

se till att deras närstående dagligen tränar och är aktiva i hemmet för att bibehålla 

funktioner. De anhöriga upplever oro för att deras närstående kommer att 

försämras och kräva ett större hjälpbehov. Kommunen erbjuder gratis träning för 

personer över 65 år på Pomona, vilket är mycket uppskattat av många. Andra 

tycker det är för trångt med rullstol, att de inte passar i gruppen, att 1 – 2 gånger 

per vecka är för lite eller upplever behov av mer funktionell träning hemma. 

6.6 Lex Sarah 

Ombudsmannen har under året gjort en Lex Sara anmälan. I samband med att en 

anhörig kontaktade ombudsmannen då de upplevde att den närstående inte fick 

den hjälp som behövdes och uppgjorts. Personen bodde ensam och hade dagliga 

serviceinsatser. Den anhörige anmälde till ombudsmannen att den närstående var 

mycket smutsig, liksom sängkläder samt hela lägenheten. Den anhöriga kunde 

inte förstå varför de inte underrättats om problematiken och varför detta pågick 

under några månader. Det var även oklart om personen åt ordentligt. 

Detta är ett problem inom omsorgen; när den enskilde har nedsatt kognitiv 

förmåga och tackar nej till insatserna. Det går inte att tvinga någon att ta emot 

hjälp. Omsorgen kan inte heller självklart kontakta anhöriga om inte den enskilde 

lämnar samtycke. Då både den enskilde och lägenheten var i mycket miserabelt 

skick, gjorde ombudsmannen en Lex Sarahanmälan vilket alla som jobbar i 

omsorgen är skyldiga att göra när missförhållanden uppdagas. Förvaltningen 

konstaterade att journalföringen varit bristfällig. Personen har idag mycket bra 

vård och både den enskilde och anhörig är nöjda. 

6.7 Sjukresor 

Under hösten har ombudsmannen kontaktas av anhöriga då de måste ha ett 

läkarintyg för att kunna följa med sin närstående i sjukresetaxi till sjukvården. De 

flesta säger att det inte behövt det tidigare men att Sjukresor blivit mer tydliga 

med att intyg krävs då de har krav på sig att samåkning ska ske i största möjliga 

utsträckning. 
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6.8 Att bli myndig för personer med funktionsnedsättning 

För barn är det oftast föräldrarna som är förmyndare. De har därmed rätt att ta del 

av sina barns vård och behandling. När barnet fyller 18 år ändras detta helt. 

Föräldrar kan inte självklart ta del av information utan barnets samtycke och 

barnet kan själv fatta beslut om hur de vill ha det. Många gånger är detta givetvis 

bra. Andra gånger kan det vara svårt för barnet att klara av det vuxenansvar som 

nu alla instanser förväntar sig. När de är myndiga får de även tillgång till sina 

bankkonton.  

För många föräldrar skapar det oro då deras barn inte alltid har samma förmåga 

som barn utan funktionsnedsättning. För dessa personer kan många instanser vara 

involverade som försäkringskassan, arbetsförmedlingen, psykiatrin och olika delar 

inom kommunen. För en ung människa med funktionsnedsättning är det inte 

självklart att klara av alla beslut. Föräldrar har inte samma möjlighet att få ledigt 

från sina arbeten för att delta vid alla möten med dessa instanser.  

6.9 Värdighetsgarantier inom äldreomsorgen 

Vård- och omsorgsnämnden beslutade i februari år 2015 att godkänna de lokala 

värdighetsgarantier som arbetats fram för äldreomsorgen i Håbo kommun. Syftet 

med lokala värdighetsgarantier är att höja kvalitén inom äldreomsorgen genom att 

värna om den äldres perspektiv och önskemål samt bidra till att skapa bättre 

förutsättningar för ett värdigt liv och välbefinnande. 

Med en värdighetsgaranti ska kommunen tydliggöra för de äldre, deras anhöriga 

och övriga medborgare hur äldreomsorgen arbetar i kommunen och vad det 

innebär för stöd inom äldreomsorgen. Värdighetsgarantierna beskriver hur 

personal i det vardagliga arbetet ska tillgodose att den enskilde får leva ett värdigt 

liv och känna välbefinnande. Varje brukare som får hemtjänst eller flyttar in till 

särskilt boende ska också få ta del av garantierna.  

6.10 Boende 

Boendefrågan är överlag alltid aktuell. Många uttrycker stark oro för vad som ska 

hända om det inte går att bo kvar i villan. Tillgången till centrumnära bostadsrätter 

är begränsad, det är lång kötid till hyreslägenheterna och hyrorna upplevs som 

mycket höga. På Plommonvägen 8 och 10 finns lägenheter som är till för personer 

över 75 år, även hit är kötiden lång och de flesta lägenheterna fördelas via en 

förturskö. Personer som har beviljats hemtjänst med omvårdnadsinsatser och/eller 

har beslut om färdtjänst kan beviljas förtur till lägenhet efter beslut av 

socialförvaltningens förvaltningschef. Oron som flera av de äldre upplever är 

därför berättigad och det finns ett stort behov av fler trygghetsboenden. 

6.12 Vårdcentralerna 

Både hos Familjeläkarna och Bålstadoktorn upplever de äldre och 

funktionsnedsatta att det krångligt att ringa när de ska göra så många knappval. 

Periodvis kan det vara svårt att komma fram, de lediga telefontiderna är slut. Det 

ständiga flödet av nya läkare skapar både oro och irritation. 
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7. Avslutning

Omsorgen för äldre och funktionsnedsatta är en verksamhet som berör många 

människor. De inkomna ärendens karaktär är varierande. Det handlar om stort och 

smått, men alla frågor är viktiga för anmälaren. Det handlar om möjlighet att få 

leva sitt liv utifrån egna önskemål och värderingar så långt det är möjligt. 

Omsorgen är den instans som bidrar med stöd och hjälp utifrån personens behov 

och förutsättningar för att ge möjlighet till ett aktivt och självständigt liv även när 

ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning medför olika hinder. Klagomål kan 

uppstå när det inte blir så. Orsakerna till det är många och olika. 

Omsorgens personal får generellt mycket beröm både av anhöriga och enskilda, 

att personalen gör så gott de kan inom de givna ramarna. I samma samtal som ett 

klagomål framförs vill många poängtera att det inte är någon kritik mot 

vårdpersonalen. I många fall är de nöjda med personalen men det föreligger även 

en beroendeproblematik då den närstående är beroende av personalen för sin vård 

och omsorg. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att ombudsmannens (Tina Tiefensee Lüning) 

första år har varit intensivt med många kontakter och möten med såväl enskilda, 

anhöriga, personal och allmänhet. Att kunna stötta, ge information och vägleda 

rätt kräver god kunskap om vad kommunen och andra myndigheter erbjuder.  

Det är många kommuninvånare som vänder sig till ombudsmannen i för dem 

angelägna frågor och det är en stor glädje att kunna stötta och hjälpa till i dessa 

ärenden. Att fortsätta arbetet i den andan är en drivkraft inför kommande 

verksamhetsår. 

I januari år 2016 tillträder en Medicinsk Ansvarig person för Rehabilitering, 

MAR, i kommunen. Hon kommer att arbeta med styrning och kvalitetssäkring av 

den rehabilitering som kommunen har ansvar att utföra. Trygg hemgång kommer 

starta upp i början av året. Hemtagningsteamet ska ansvara för vården och 

omsorgen för de personer som har nya eller utökade behov av hjälp efter en 

sjukhusvistelse. Detta är en mycket positivt start på år 2016 för de äldre och 

funktionsnedsatta i kommunen och ombudsmannen kommer att följa det med 

tillförsikt. 

----- 
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Socialförvaltningen 
Socialförvaltningen 
Thomas Brandell, Socialchef 
0171-52579 
thomas.brandell@habo.se 

Årsredovisning för 2015 

Förslag till beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna årsredovisningen för

2015 och överlämnar denna till kommunfullmäktige.

Sammanfattning 

Nämndens verksamhet redovisar ett överskott om 1 250 tkr vilket i 

huvudsak beror på erhållna statsbidrag och en återhållsamhet med 

kostnaderna inom våra verksamheter. 

Nämnden uppfyller två av sina tre mål och har uppnått fem av sju 

nyckelindikatorer. 

Viktiga händelser under året är bland annat starten av ett demensteam, 

omstrukturering av daglig verksamhet till mindre arbetsgrupper och 

införande av ett nytt planeringsverktyg inom äldreomsorg och 

socialpsykiatri.  

Ärende 

Vård- och omsorgsnämndens årsredovisning för 2015 redovisar ett 

överskott för året om 1 250 tkr. Alla verksamheter utom personlig assistans 

har hållit sin budget bland annat därför att man gjort en bra 

semesterplanering och inte alltid tagit in timvikarier. Förvaltningen 

prognostiserade ganska tidigt på året ett underskott vilket ställt krav på 

verksamheterna att vara återhållsamma för att klara budget. En annan viktig 

förklaring till överskottet är stimulanspengar inom äldreomsorgen och 

statsbidrag till socialpsykiatrin. 

Vård- och omsorgsnämnden uppfyller två av nämndens tre mål och fem av 

sju nyckelindikatorer har uppnåtts. Det mål som inte uppnåddes handlar om 

att förtroendet för socialtjänstens verksamhet skulle öka. I SCB:s 

medborgarundersökning minskade förtroendet från värdet 57 till 56 när det 

gäller äldreomsorgen och ökade från värdet 45 till 46 avseende stöd till 

utsatta personer. Båda förändringarna är inom den statistiska felmarginalen. 

Det är dock värt att notera att förtroendet för äldreomsorgen ligger väl över 

riksgenomsnittet och något under riksgenomsnittet när det gäller förtroendet 

för utsatta personer. En orsak till att förvaltningen inte nått måltalen kan 

vara att vi inte tillräckligt väl, lyckats med att komma ut med positiva bilder 

av våra verksamheter. 

Hemtjänsten och socialpsykiatrin började i juni 2015 med ett nytt system 

TES (trygghet, enkelhet och säkerhet) för att registrera utförda insatser hos 

brukarna. Det nya sättet innebär att personalen registrerar insatsen och tiden 

Ärende 6
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med hjälp av en smartphone. TES används även som ett planeringsverktyg 

för samtliga insatser inom äldreboenden, hemtjänst och socialpsykiatrin och 

syftar till att varje brukare ska erbjudas insatser som är ännu mer anpassade 

till dennes behov. 

Demensteamet har etablerat sin verksamhet under året. En mall för 

levnadsberättelse är framtaget. Demensteamet har kontakt med 50-tal 

personer i kommunen. Samtal, handledning och återkommande demenscafé 

är några av exempel av aktiviteter. All personal, både inom äldreboende och 

hemtjänst har börjat att få utbildningar i demens via gemensamma 

föreläsningar. Detta kommer att fortsätta hela 2016. 

Samtliga trygghetslarm är nu digitala och det finns trådlös 

internetuppkoppling på Pomona. 

Solängens äldreboende öppnade den fjärde och sista avdelningen. 

Det har gjorts en omstrukturering av daglig verksamhet på Kalmarvägen 

som har inneburit flera framsteg under året. Det har bildats mindre 

arbetsgrupper som har flyttat ut från Kalmarvägen och ut till samhället. 

Exempel på detta är rotation av arbetsdeltagarna i Café Håbo och en 

arbetsgrupp som arbetar på kommunens återvinningscentral. 

Beslutsunderlag 

– Vård- och omsorgsnämndens årsredovisning för 2015

__________ 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen  



2016-02-23 

Årsredovisning 2015 

Vård- och omsorgsnämnd 
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1 Sammanfattning 

Verksamheten 

Ett nytt uppföljnings- och planeringssystem har införts inom äldreomsorgen och 

socialpsykiatrin. 

Under året har digitala trygghetslarm installerats och under året har Pomona fått trådlöst 

internet. 

PRIO-satsningen inom psykiatrin har resulterat i ny verksamhet inom sysselsättning. 

Enheten kommer att få namnet Arbetsstöd och kommer inledningsvis att utgå från 

Källans lokaler. Verksamheten startar i början av 2016. 

Demensteamet har etablerat sin verksamhet och en kompetenshöjning för all personal 

har påbörjats. 

Äldreomsorgen har fått stimulanspengar för halvåret 2015 som har använts till att 

förstärka bemanningen inom SÄBO. 

Verksamheterna har till största delen uppnått målen. Införandet av TES har bidragit att 

individuell tid i veckan har ökat för varje brukare. 

Nämnden har satt upp ett mål för framtiden att öka det förebyggande och 

rehabiliterande arbetssättet inom all vård och omsorg och därmed har förvaltningen 

inrättat en MAR-tjänst. Teamarbetet kring multisjuka och hemskrivna äldre inom 

särskild boende och ordinärt boende ska förstärkas och förbättras genom Trygg 

hemgångteamet. 

Inom biståndsenheten har året präglats av personalomsättning, men även nystart. Flera 

medarbetare har tagit del av viktiga fortbildningar inom t ex ÄBIC (äldres behov i 

centrum) och FREDA (arbetsmetod inom våld i nära relationer). Inom båda dessa 

områden står avdelningen dock fortsatt i startgroparna. 

Under året har de flesta brukares behov av insatser inom särskilda boenden inom såväl 

LSS som äldreomsorg kunnat tillgodoses genom lokala lösningar. 

Nämndens olika mål med fokus på brukarmedverkan, individfokus och habiliterande 

förhållningssätt är något som också arbetas med fortlöpande inom 

myndighetsutövningen. 

Måluppfyllelse 

Vård- och omsorgsnämnden uppfyller två av nämndens tre mål och fem av sju 

nyckelindikatorer har uppnåtts. Det mål som inte uppnåddes handlar om att förtroendet 

för socialtjänstens verksamhet skulle öka. I SCB:s medborgarundersökning minskade 

förtroendet från värdet 57 till 56 när det gäller äldreomsorgen och ökade från värdet 45 

till 46 avseende stöd till utsatta personer. Båda förändringarna är inom den statistiska 

felmarginalen. Det är dock värt att notera att förtroendet för äldreomsorgen ligger väl 

över riksgenomsnittet och något under riksgenomsnittet när det gäller förtroendet för 

utsatta personer. En orsak till att förvaltningen inte nått måltalen kan vara att vi inte 

tillräckligt väl, lyckats med att komma ut med positiva bilder av våra verksamheter. 

Ekonomi 
Inom myndighetsenheten finns ett överskott beroende på att biståndsbedömartjänster 

har varit vakanta delar av året. 

Även på utförarsidan redovisas ett positivt resultat vilket dels beror på högre intäkter än 

beräknat men också på att de olika verksamheterna haft en stor ekonomisk medvetenhet 

och därför klarat att hålla sin budget. 
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2 Uppdrag och ansvarsområde 

Vård- och omsorgsnämnden är en ny nämnd från och med 2015. Nämndens 

verksamheter bygger på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet. 

Utgångspunkten för allt arbete ska vara den enskildes behov, lagstiftningen och de 

ekonomiska resurserna. Nämnden bedriver sin verksamhet i nära samverkan med 

brukarna och säkerställer dialogen med brukarna, bland annat genom medverkan i det 

kommunala handikapprådet och det kommunala pensionärsrådet. 

Inom socialförvaltningen finns socialchefens kansli, avdelningen för stöd till barn och 

unga, avdelningen för stöd till vuxna samt avdelningen för stöd till äldre och 

funktionsnedsatta. 

Vård- och omsorgsnämnden består av sju ledamöter och fem ersättare. Nämnden 

ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänstens verksamhetsområden, som rätt 

till bistånd, omsorg om äldre människor med bland annat särskilt boende, hemtjänst och 

dagverksamhet samt stöd till människor med funktionsnedsättning genom bland annat 

personlig assistans, gruppbostäder och korttidsboende. Delar av omsorgen och 

omvårdnaden av äldre utförs av privata utförare då LOV (lag om valfrihet) gäller för 

hemtjänsten. Ett av Pomonas hus har upphandlats enligt LOU (lagen om offentlig 

upphandling) 

Inom nämndens verksamhetsområde ansvarar socialchefens kansli för ekonomi, 

administration, kvalitets- och utvecklingsarbete, äldre- och handikappombudsman, 

anhörigkonsulent samt MAS-funktionen (medicinskt ansvarig sjuksköterska). 
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3 Årets händelser 

Avdelning för stöd till äldre och funktionsnedsatta 

En ny organisation sjösattes i början av november för att kunna förbättra verksamhetens 

följsamhet mot brukarnas behov. I den nya organisationen finns det en ansvarig för alla 

frågor och områden som rör hälso- och sjukvården. 

För att öka det förebyggande och rehabiliterande arbetssättet inom all vård och omsorg 

har Håbo kommun, som den första kommunen av länets kranskommuner, inrättat en 

MAR (medicinskt ansvarig för rehabilitering) som kommer arbeta med hjälpmedel- och 

rehabiliteringsfrågor. 

En ny tjänst som verksamhets- och systemutvecklare har inrättats inom avdelningen. 

System- och verksamhetsutvecklaren ska vara en sammanhållande länk mellan utförare, 

IT-avdelning och systemleverantören runt de system som utförarna arbetar med. I rollen 

ingår även att utveckla, hjälpa och stötta verksamheternas arbete i att använda det 

tekniska stödet som finns i systemen för att möta framtidens behov. En del av tjänsten 

är inriktad mot verksamhetsutveckling, exempelvis se över och bevaka vad som händer 

inom välfärdsteknologin som kan vara till nytta för brukare och verksamheten. 

Stöd till äldre 

Under året har det beslutats att förstärka teamarbetet kring multisjuka äldre som skrivs 

ut från sluten vård till särskilt boende eller till ordinärt boende. Detta görs genom att 

använda stimulanspengar för 2016 för att starta teamet för Trygg hemgång. 

Hemtjänsten och socialpsykiatrin började i juni 2015 med ett nytt system TES (trygghet, 

enkelhet och säkerhet) för att registrera utförda insatser hos brukarna. Det nya sättet 

innebär att personalen registrerar insatsen och tiden med hjälp av en smartphone. TES 

används även som ett planeringsverktyg för samtliga insatser inom äldreboenden, 

hemtjänst och socialpsykiatrin och syftar till att varje brukare ska erbjudas insatser som 

är ännu mer anpassade till dennes behov. 

Demensteamet har etablerat sin verksamhet under året. En mall för levnadsberättelse är 

framtaget. Demensteamet har kontakt med 50-tal personer i kommunen. Samtal, 

handledning och återkommande demenscafé är några av exempel av aktiviteter. All 

personal, både inom äldreboende och hemtjänst har börjat att få utbildningar i demens 

via gemensamma föreläsningar. Detta kommer att fortsätta hela 2016. 

Samtliga trygghetslarm är nu digitala och det finns trådlös internetuppkoppling på 

Pomona. 

Flera medarbetare har utbildats inom ÄBIC (äldres behov i centrum) vilket kommer att 

innebära ett mer strukturerat sätt att individanpassa utredning, insats och uppföljning 

efter brukarens behov. Några nya medarbetare har utbildats inom LSS, ytterligare några 

andra i FREDA (våld i nära relationer). Hela avdelningen har haft heldag med jurist 

gällande dokumentation inom socialtjänsten. Biståndsenhetens arbete med att uppdatera 

rutiner och arbetssätt inom myndighetsutövningen har dock bara startat och kommer 

framför allt att pågå under år 2016. 

Solängens äldreboende öppnade den fjärde och sista avdelningen. 

Stöd till funktionsnedsatta 

PRIO pengar, som är statliga bidrag för socialpsykiatrin, har använts för att starta en ny 

verksamhet för sysselsättning. Enheten kommer att få namnet Arbetsstöd och kommer 

inledningsvis att utgå från Källans lokaler. Verksamheten startar i början av 2016. 
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Sjövägens personal har fått utbildning genom autismcenter i Sunne. 

Det har gjorts en omstrukturering av daglig verksamhet på Kalmarvägen som har 

inneburit flera framsteg under året. Det har bildats mindre arbetsgrupper som har flyttat 

ut från Kalmarvägen och ut till samhället. Exempel på detta är rotation av 

arbetsdeltagarna i Café Håbo och en arbetsgrupp som arbetar på kommunens 

återvinningscentral. 

Ett hälsofrämjande arbete har pågått på Dalvägens serviceboende och Lindegårdsvägens 

gruppboende För att främja hälsan har en handlingsplan tagits fram i samarbete med 

folkhälsovetare. Handlingsplanen innehåller arbetsmetoder som främjar motion och 

utevistelse istället för att åka buss eller taxi. En hälsosam kost är grunden i planeringen 

av veckomatsedel och inköp för varje individ. 

Personalomsättningen har varit hög och tre fjärdedelar av medarbetarna som arbetar 

med biståndsbedömningar och beslut enligt LSS är nyanställda under året. Arbetet har 

därför fokuserats främst på att upprätthålla kärnverksamheten snarare än att 

vidareutveckla arbetet. Bland de nyrekryterade medarbetarna återfinns såväl 

avdelningschef som enhetschefer. Inför år 2016 är fortfarande inte alla tjänster tillsatta, 

men flera medarbetare som tidigare slutat har valt att komma tillbaka till kommunen, 

vilket är glädjande. 

Dalängens dagverksamhet är biståndsbedömd från och med 1 november. 

En trend som har märkts under året är att behovet av boenden inom LSS är större än 

antalet platser som finns på kommunens egna boenden. Under år 2015 fungerade det 

ännu att lösa de mest trängande behoven på hemmaplan, men det är sannolikt inte 

möjligt under 2016. På samma sätt har det under året i stor utsträckning gått att erbjuda 

äldre med behov av korttidsvistelse eller särskilt boende insatser på hemmaplan, men 

med ökande volymer och inga nya boenden som öppnar under 2016 kommer troligtvis 

fler att behöva erbjudas köpta platser utanför kommunen. 
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6 Patientsäkerhet 

Arbetet med en patientsäker vård och omsorg drivs framförallt genom 

avvikelsehanteringen och riskbedömningar med åtgärder för att undvika fall, 

tryckskada, undernäring och ohälsa i munnen. Under år 2015 har totalt 1549 avvikelser 

rapporteras. Det är en markant ökning jämfört med år 2014 då 1011 avvikelser 

rapporterades. Två Lex Maria anmälningar har gjorts under året, en om fallskada med 

dödlig utgång och en om brister i läkemedelshanteringen. Under året har nio patienter 

drabbats av tryckskada, vilket är en ökning från år 2014. Ett av målen i strategin för 

årets patientsäkerhet är att antalet patienter med trycksår ska halveras, vilket inte har 

uppnåtts. Elva patienter har drabbats av en fraktur i samband med fall vilket är en 

ökning jämfört med år 2014 då fem patienter drabbades av en fraktur. 

I den nationella punktprevalensmätningen för fall och tryckskada som genomfördes vid 

två tillfällen så är andelen patienter som bedöms ha risk för en tryckskada och fall något 

högre än i riket. 

Risk för tryckskada: Håbo 36 procent. Riket 30 procent. 

Risk för fall: Håbo 83 procent. Riket 80 procent. 

Ser man till andelen patienter som har en tryckskada så ligger den dock lägre i 

kommunen än i riket; Håbo 4,5 procent och riket 7,7 procent. 

[II1]Siffra ändrad: Från 1581 till 1549 

[II2]Siffra ändrad. Från sju till nio. 

[II3]Ändrat. Tidigare stod det att det var samma som 2014. 
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7 Valfrihet och konkurrens 

Dåvarande socialnämnden antog i december 2012 en plan för valfrihet och konkurrens 

inom nämndens verksamhetsområde. Idag finns valfrihet och konkurrens inom 

kommunens äldreboende och, genom LOV (Lag om valfrihetssystem), i hemtjänsten. I 

planen redovisar förvaltningen att även fotvård och daglig verksamhet, LSS, är möjligt 

att konkurrensutsätta. Något ärende om detta har dock inte tagits fram under året. I 

december 2015 beslutade vård- och omsorgsnämnden också att kundval ska införas 

inom hemsjukvården från och med oktober 2016. 

Under 2015 utfördes cirka 40 procent av hemtjänsten av privata utförare (Grannvård 

Sverige AB och RindLags Hemtjänst & Service AB). 

Privat utförare (Attendo) svarade för driften av 30 procent av platserna på särskilt 

boende för äldre. 
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8 Intern kontroll 

I planen för intern kontroll identifieras ett antal områden där det är viktigt med intern 

kontroll. Områden som nämnden har arbetat med under 2015 är bland annat: 

 Kontroll vid anställning att legitimerad personal har sin legitimation.

 Avvikelser inom hälso- och sjukvården.

 Avstämning av utförd tid mot biståndsbedömd tid på hemtjänstfakturor.

 Avstämning av att dokumentation inom hälso- och sjukvården stämmer mot

förordningar och riktlinjer.

 Kontroll och räkning av läkemedel.

Arbetet med intern kontroll sker på olika sätt beroende på vilket område som avses. En 

del internkontroll är löpande, som till exempel kontroll av legitimation och avvikelser 

inom hälso- och sjukvården. Andra delar sker med förutbestämd regelbundenhet, som 

kontroll och räkning av läkemedel och avstämning av hemtjänstfakturor. Vid 

internkontrollen av avvikelser inom hälso- och sjukvården har det märkts en ökning 

under 2015 och ett arbete har påbörjats som går ut på att närmare utreda orsakerna till 

vissa av dessa avvikelser. 
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2. Äldreomsorg övergripande överskott 1 214 tkr

Överskott är statliga stimulansmedel som verksamheten har använt till ökad 

personaltäthet på särskilt boende, (SÄBO). 

3. Westerlunds rehab överskott 125 tkr

Överskottet beror på färre platser på Westerlunds rehab. 

4. Demensteam överskott 402 tkr

Visar överskott då en budgeterad halvtidstjänst som biståndsbedömare inte blivit tillsatt. 

Lägre personalkostnader i demensteamet på grund av lägre tjänstgöringsgrad för 

demenssjuksköterska. Endast halva budgeten utnyttjad. 

5. Hemtjänst Kärnhuset, överskott, 979 tkr

Under stora delar av året har verksamheten haft höga sjukskrivningstal, vilket har 

påverkat vilket påverkat budget negativt i personalkostnader. 

Intäkter ligger stabilt och har ökat under året. 

Avvikelse mot budget -540 tkr trots ökning av intäkter, på grund av höga 

personalkostnader. 

6. Hemsjukvård, överskott, 1 031 tkr

1000 tkr är lägre personalkostnader. Timanställda har inte nyttjats i så stor utsträckning 

som det finns budget för på grund av rekryteringssvårigheter. En tjänst har hållits 

vakant då Grannvård har haft uppdrag som hemsjukvårdsutförare och andra 

samordningsvinster har gjorts i organisationen som har möjliggjort detta under året. 

50 tkr beror på att sårvårdsmaterial inte har kostat lika mycket som förväntat under året. 

50 tkr beror på att bemanningspersonal nyttjats något mindre än budgeterat. 

7. Köp av hemtjänst, underskott -4 245 tkr

Underskottet beror på att ersättningen till utförarna höjdes med 18 procent från juni 

2015. Ökade volymer är an annan orsak. Flera nya brukare med många hemtjänsttimmar 

har tillkommit under 2015. Det finns även kostnader för TES uppföljningssystem som 

belastar köp av hemtjänst. 

8. Köp av hemsjukvård, underskott -626 tkr

Grannvård har haft hemsjukvårdsuppdrag under hela året utan budgeterat avtal. Kostnad 

50 tkr/mån under januari - maj efter juni enligt nya taxan i hemtjänsten. 

9. Hemtjänst natt, överskott 208 tkr

Nytt beslut om tio omsorgstimmar per natt from 151022 -151221, ett ärende under 

utredning för assistansersättning. Beräknad kostnad om -150 tkr för perioden. 

Kostnaderna har hållits nere på grund av att dagpersonal har lånats ut till natten, samt att 

fordonskostnader har blivit lägre än budgeterat. 

10. Trygghetslarm, överskott 535 tkr

Överskottet beror på för högt budgeterade kostnader. 

11. Dagverksamhet äldre, överskott 139 tkr

Sjukfrånvaro som inte har ersatts av vikarier är anledningen till överskottet. 

12. Korttidsboende äldre, överskott 440 tkr

Minskade personalkostnader på grund av effektiviseringar. 

13. Rehab, överskott 144 tkr
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Personalkostnader + 389 tkr relaterat till ej tillsatt vikariat för arbetsterapeut under 

våren och sommaren på grund av svårigheter att rekrytera. Delvis vakant tjänst under 

fyra månader för hjälpmedelsförråd samt en längre tids deltidssjukskrivning. 

Intäkter +260 tkr relaterat till ökad försäljning inom HUL (Hjälpmedel i Uppsala län) 

samarbetet. Övriga kostnader -508 tkr relaterat till ökad kostnader för hjälpmedel. Ökat 

antal förskrivningar, ökad fast avgift i HUL-samarbetet, ökade kostnader för 

rekonditionering och service. 

14. Handläggning äldreomsorg, överskott 157 tkr.

Under året har det funnits vakanser vilket innebär ett plusresultat. 

15. Köp av särskilt boende Attendo, underskott 791 tkr

Attendos avtal innebär en index uppräkning på cirka två procent årligen, vilket inte har 

tagits hänsyn till i budget för 2015. 

16. Äldreboende - Hus 4, överskott 561 tkr.

Ökade intäkter i form av fullbelagda platser. Minskade personalkostnader på grund av 

effektiviseringar bland annat genom färre vikarier. 

17. Äldreboende - Hus 4, nattpersonal, underskott 498 tkr

Utköp av personal påverkar utfallet mot budget negativt. 

18. Äldreboende - Dalängen, överskott 287 tkr

Överskott beroende på mindre övriga kostnader än beräknat samt högre intäkter än 

budgeterat. 

19. Äldreboende - Solängen nattpersonal, underskott 139 tkr

Kostnaden för nattpersonalen överstiger budget, då en överenskommelse om avslut 

ledde till ökade kostnader. 

20. Lägenhetshyror Plommonvägen 8 och 10, underskott 448 tkr

Underskottet på lägenhetshyror beror på att kommunen inte har höjt hyran för boende 

som hyr lägenheter, trots att kommunen fått höjd hyra från Håbohus. 

21. Socialpsykiatri, dag, överskott 295 tkr

Verksamheten har sparat på personalkostnader för att kunna klara det sparbeting som 

verksamheten ålades i början på året. 

22. Personlig assistans LSS, överskott 1 144 tkr

Budgeten feldimensionerad för uppdrag enligt LSS . Flera ärenden som har 

assistansersättning därmed underskott där. 

23. Personlig assistans med assistansersättning, underskott 2 385 tkr

Beroende på retroaktiva löner på 258 tkr. Höga sjuktal. Dubbelbemanning ej varit 

budgeterat på vissa brukare. 

24. Sjövägen - boende LSS, överskott 296 tkr.

Låga sjuktal. Ej behov av extrabemanning. 

25. Handläggning handikappomsorg, överskott 169 tkr.

Under året finns vissa vakanser vilket innebär ett plusresultat. 

26. Korttidsboende Ekan LSS, överskott 344 tkr.

Orsak till överskottet beror på återsökning av kostnader hos Migrationsverket vilket 





TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2016-02-15 VON 2015/00023 nr 1455 

Socialförvaltningen 
Socialförvaltningens stab 
Lena Fertig, Administrativ controller/ 
nämndsekreterare 
0171-525 06 
socialnämnden@habo.se 

Redovisning av inkomna synpunkter januari - december 2015 

Förslag till beslut  

1. Vård- och omsorgsnämnden noterar inkomna synpunkter för år 2015,

därmed är rapporten delgiven och överlämnas till kommunfullmäktige.

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige antog 2010-06-14, § 54 policy för synpunktshantering. 

Syftet med synpunktshantering är att tydliggöra brister i den kommunala 

servicen samt att ta tillvara de kommuninvånare som har intresse av att vara 

delaktiga i kommunens verksamhetsutveckling. Samt att kunna ge politiken 

en återkoppling på vad våra kommuninvånare tycker och hur de upplever 

kommunens service och åtaganden. 

Två gånger per år ska rapportering ske till nämnden, dels i samband med 

delårsbokslut och dels i samband med årsbokslut.  

Ärende 

Rapporten sammanställer inkomna synpunkter, såsom förslag, beröm och 

klagomål tillsammans med genomförda eller planerade åtgärder. 

Socialförvaltningen redovisar sin rapport för perioden 

2015-01-01 - 2015-12-31 i samband med årsbokslutet för år 2015. 

Beslutsunderlag 

– Förteckning, sammanställning, daterad 2016-02-15.

__________ 

Beslut skickas till 

Kommunfullmäktige 

Ärende 7



Vård- och omsorgsnämnden 

FÖRTECKNING - SYNPUNKTSRAPPORTERING Sida 

1(1) 

Perioden 

2015-01-01 – 2015-12-31 
Ärende 

VON 2015/00023 nr 1456 

Datum Beskrivning ÅTGÄRD Nummer 

2015-12-07 BERÖM - Äldresjukvården extremt god service, Färdtjänsten punktliga, 

trevliga, hjälpsamma, Biblioteket personliga, trevliga, hjälpsamma  

ÅTGÄRD - Skickat tackbrev Nr 1454 . 

2015-09-22 FÖRSLAG - Det är oproffessionellt av kommunen att anlita en extern 

part Vivamos som konsumentvägledare som därmed tjänar pengar på en 

inte bättre vetande kommun. Då är det kanske bättre att hänvisa direkt 

till konsumentverket  

ÅTGÄRD - Svar är att samarbetet med Vivamos har fungerat bra under 

flera år. Är avsändaren missnöjd med en eventuell kontakt med 

Vivamos kan kommunen hjälpa till att reda i detta. Upplysningsvis 

hanterar konsumentverket inte enskilda ärenden i kommuner 

Nr 1114 . 

2015-09-09 KLAGOMÅL - Boenden på Plommonvägen har lämnat klagomål att 

hyresgäst som röker lämnar sin ytterdörr öppen för att vädra ut röken i 

trapphuset.  

ÅTGÄRD - Enhetschef på hemtjänst ska prata med den boende med 

uppmaning att vädring ska ske från balkongen istället. 

Nr 1074 . 

2015-08-27 BERÖM - Socialchef fick spontant besök av frun vars make är demens-

sjuk. Hon var så tacksam för det stöd hon får från anhörigkonsulent och 

personal på dagverksamheten på Dalängen. Sa att det som stått i 

tidningen att vi är bäst i länet verkligen stämmer.  

ÅTGÄRD - Socialchef tackade för berömmet. Nr 1056 . 

2015-04-10 KLAGOMÅL - Brukare klagar till hemtjänsten, att servicegruppen inte 

är kvar och att det är viktigt att det är samma person som kommer.  

ÅTGÄRD - Brukaren har fått ett besök av gruppledare och de har 

samtalat. Gruppledaren har skrivit ett brev och lämnat till 

hemtjänstpersonalen där planeringen de kommande veckorna är gjord. 

Nr 770 . 

2015-03-31 KLAGOMÅL - Vilken är anledningen till det konstiga beslutet att bara 

kunna nyttja färdtjänst hel och halvtimme. Där satt vi, chauffören och 

jag för att invänta att klockan skulle slå halv.  

ÅTGÄRD - Avd.chef svarar att i kommunens nya upphandling har 

Bålsta Taxi det uppdraget med hel och halvtimme samt att samordna 

resor där det är möjligt. 

Nr 715 . 

2015-02-23 KLAGOMÅL - Synpunkt på Fixar Robban, dålig på att passa tider och 

ibland kommer han inte. Han borde vara lite mer social och prata när 

han kommer.  

ÅTGÄRD - Enhetschef kommer ta upp synpunkten i samtal med Fixar-

Robban för att ta reda på vad orsaken till klagomålet kan vara 

Nr 620 . 

2015-12-22 ÅSIKT/KLAGOMÅL - Flyktingförläggningen bara förstör Skokloster 

och ingen fick info  

ÅTGÄRD - Avsändare okänd, ingen återkoppling kan göras Nr 1363 . 

2015-11-26 FÖRSLAG - Installera kortläsare till Pomona kök ÅTGÄRD - Intresse är anmält men Enhetschef kan i nuläget inte lova 

hur lång tid det tar att få kortläsare installerat 

Nr 1252 . 

2015-04-01 KLAGOMÅL - Färdtjänst och samåkning. Att både resenär och 

chaufför tvingas vänta i 15 minuter inför hemresa för att invänta OM det 

eventuellt kommer en kund som eventuellt kommer att resa i samma 

riktning. 

ÅTGÄRD – Förvaltningen har kontaktat avsändaren och förklarat 

innebörden av samåkning 

Nr 746 . 

---slut--
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Datum Vår beteckning 

2016-02-15 VON 2016/00008 nr 1457 

Socialförvaltningen 
Socialförvaltningens stab 
Lena Fertig, Administrativ controller/ 
nämndsekreterare 
0171-525 06 
socialnämnden@habo.se 

Redovisning av delegationsbeslut 

Förslag till beslut  

1. Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att delegations-

besluten för perioden 2016-01-19 – 2016-02-15 är redovisade.

Sammanfattning 

På vård- och omsorgsnämndens sammanträde redovisar socialförvaltningen 

alla beslut som fattats med stöd av delegation under perioden 2016-01-19 – 

2016-02-15. 

Redovisningen sker dels muntlig av avdelningschef för Stöd till vuxna och 

dels sammanställda i den pärm som finns med vid sammanträdet och som 

kan studeras individuellt.  

Beslutsunderlag 

– Sammanställning från verksamhetssystemet Treserva (sekretess)

__________ 

Ärende 8
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Datum Vår beteckning 

2016-02-09 VON 2015/00039 nr 1426 

Socialförvaltningen 
Socialförvaltningen 
Thomas Brandell, Socialchef 
0171-52579 
thomas.brandell@habo.se 

Lex Sarah, anmälan rörande olovlig körning 

Förslag till beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att den inträffade händelsen inom

verksamheten personlig assistans är att betrakta som ett allvarligt

missförhållande och anmäler därmed händelsen till Inspektionen för

vård och omsorg (IVO)

Sammanfattning 

I juni 2015 inkom en anmälan enligt lex Sarah från enhetschef på Personlig 

assistans. Anmälan handlade om att en timanställd personal kört en brukare 

i sin bil innan hon fick körkort. I samtal med enhetschefen förnekades detta 

och personalen uppgav att det istället var maken som kört bilen. Detta ska 

ha hänt . Enhetschefen fick information om händelsen den 

 Utifrån denna händelse så avslutades timanställningen . 

Ärende 

Under utredning har förvaltningschefen haft ett samtal med den aktuella 

personalen. Denna uppger att det i sak stämmer att hon körde bilen med 

brukaren i, innan hon fick körkort. Hon menar dock att det bara var en kort 

sträcka, ca 200-300 meter nedför en backe. Nedanför fanns hennes man som 

då tog över förarplatsen. På frågan varför mannen fanns där är hennes svar 

att han blev avsläppt där för att ringa ett par samtal medan hon hämtade 

brukaren hos dennes syster. Hon menar på att hon vid denna tidpunkt körde 

bil bra och den  fick hon också sitt körkort. Hon beskriver att hon inte 

vet varför hon gjorde detta och säger att hon vet att det var fel och att hon är 

väldigt ångerfull och inte tänkte med huvudet. Vid samtalet diskuteras också 

lämpligheten med att mannen finns med i sammanhang då hon arbetar med 

en brukare. Hon menar att de båda är kända personer för varandra och har 

träffats vid flera tillfällen till exempel när hon varit ute på promenad med 

brukaren. 

Enligt § 6 i de bestämmelser som rör Lex Sarah ska missförhållanden eller 

påtagliga risker för ett missförhållande avhjälpas utan dröjsmål. Enligt 

förvaltningens mening är detta gjort i och med att timanställningen 

avslutades inom några dagar efter det att enhetschefen fått rapport om den 

aktuella händelsen. 

Enligt § 7 i bestämmelserna ska ett allvarligt missförhållande eller en 

påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande snarast anmälas till 

inspektionen för vård och omsorg. Förvaltningen är medveten om att det i 

detta ärende förflutit för lång tid för att falla inom ramen för snarast men 

Ärende 9
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 Datum Vår beteckning 

 2016-02-09 VON 2015/00039 nr 1426 

 

bedömer att det aktuella missförhållandet inte är relaterat till ett systemfel i 

verksamheten med personlig assistans utan ett bristande omdöme hos en 

enskild timanställd vars anställning dessutom avslutades tämligen omgående 

efter det att händelsen blivit känd. 

 

Bestämmelserna i Lex Sarah beskriver allvarliga missförhållanden som 

handlingar som har utförts eller underlåtit att utföras och ”som innebär eller 

har inneburit ett allvarligt hot mot eller har medfört konsekvenser för 

enskildas liv, säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa. Med påtaglig risk 

för ett missförhållande, som också ska rapporteras, ska avses att det är fråga 

om en uppenbar och konkret risk för ett missförhållande. 

 

I det aktuella ärendet har en anställd körd en brukare trots att hon inte hade 

körkort. Frågan är då om detta utgör ett hot eller ett allvarligt hot. 

Förvaltningens slutsats är att detta är ett allvarligt hot. Det är först när man 

innehar ett körkort som man är att betrakta som en godkänd bilförare som 

ska klara att hantera de situationer som kan uppstå i trafiken. I det aktuella 

ärendet hade personen ingen körkort och bör då betraktas som ej kompetent 

att köra bil. Den aktuella händelsen är därför att betrakta som ett allvarligt 

hot mot brukarens liv, säkerhet och fysiska hälsa. Händelsen ska därmed 

anmälas till inspektionen för vård och omsorg (IVO).  

 

Förvaltningens bedömning är att det är liten risk att ett liknade 

missförhållande ska inträffa igen. 

 

__________ 

Beslut skickas till 

Inspektionen för vård och omsorg  
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