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Utskottet för omsorg  

 
Ekonomiska prognosrapporter 2023, KS/2023:73,  
 

Förslag till beslut 
Utskottet för omsorg beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Sektorchef och verksamhetcontroller ger information om upprättad prognos om ekonomiskt 
utfall per februari månad, avseende budget 2023. 
 
  



   Datum    4(11) 
  2023-03-07  
 
 
Utskottet för omsorg  

 
 
Information från verksamhetsområde vård och omsorg, KS/2023:23,  
 

Förslag till beslut 
Utskottet för omsorg beslutar att 

Lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Anneli Karlsson, verksamhetschef för vård och omsorg, informerar om sitt verksamhetsområde. 

 
  



   Datum    5(11) 
  2023-03-07  
 
 
Utskottet för omsorg  

 
 
Information från digitaliseringssamordnare, KS/2023:23,  
 

Förslag till beslut 
Utskottet för omsorg beslutar att 

Lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Hanna Jidbratt, digitaliseringssamordnare, ger information om arbetet gällande digitalisering i 
sektorn. 
 
  



   Datum    6(11) 
  2023-03-07  
 
 
Utskottet för omsorg  

 
 
Kvalitetsberättelse 2022 - Sektor omsorg, KS/2023:389,  
 

Förslag till beslut 
Utskottet för omsorg beslutar att: 
Lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2011:9, Ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete, beskriver att den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt Lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS), ska inrätta och tillämpa ett ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete. En kvalitetsberättelse upprättas årligen för att beskriva hur arbetet 
med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet bedrivs och vilka 
resultat som uppnåtts.  
 
Bedömningen är att verksamheterna inom sektor omsorg bedriver ett fungerande systematiskt 
kvalitetsarbete. Vi har under året identifierat vissa brister, som vi tar med till planering av 2023 
års arbete.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-03-07 
Kvalitetsberättelse 2022 

Beslutet skickas till 
Kvalitetsutvecklare/enhetschef verksamhetsstöd 
Sektorchef omsorg 
  



   Datum    7(11) 
  2023-03-07  
 
 
Utskottet för omsorg  

 
 
Godkännande patientsäkerhetsberättelse 2022, KS/2023:410,  
 

Förslag till beslut 
Utskottet för omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta att: 
 
Godkänna patientsäkerhetsberättelsen för 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) 3 kap. 10 § PSL, ska vårdgivare senast den 1 mars varje år 
upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå hur patientsäkerhetsarbetet har 
bedrivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder som har vidtagits för att öka 
patientsäkerheten, och vilka resultat som har uppnåtts. 
 
Patientsäkerhetsberättelsen är en del av ledningssystemet för det systematiska kvalitetsarbetet 
enligt SOSFS 2011:9 och beskriver patientsäkerhetsarbetet med kvalitetsregister, egenkontroller, 
riskanalyser, avvikelser samt klagomål och synpunkter. 
 
Patientsäkerhetsberättelsen beskriver också vilka åtgärder som behöver vidtas under 2023 för att 
en god patientsäkerhet, enligt lag och författningskrav, ska bibehållas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-03-07 
Patientsäkerhetsberättelse 2022 

Beslutet skickas till 
Sektor omsorg 
  



   Datum    8(11) 
  2023-03-07  
 
 
Utskottet för omsorg  

 
 
Remissvar avseende upphävande av allmänna råd om avgifter inom äldre- och 
handikappomsorg, KS/2023:254,  
 

Förslag till beslut 
Utskottet för omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta att: 
Ställa sig positiv till upphävandet av allmänna råd om avgifter inom äldre- och handikappomsorg 
(2002:8). 

Sammanfattning av ärendet 
Socialstyrelsen anger att de allmänna råden är inaktuella och att innehållet i dem är ovanliga till 
sin karaktär då de endast behandlar en specifik del av beräkningen av avgiftsunderlaget.  
 
De allmänna råden (2002:8) förtydligar tillämpning av 8 kap. 4 § SoL som anger att vid 
inkomstberäkning för avgiftsunderlag, ska även bostadsbidrag och särskilt bostadstillägg 
medräknas. Inkomsten (avgiftsunderlaget) bör bara påverkas i de fall den enskilde faktiskt uppbär 
dessa. 
 
Avgiftshandläggare i sektor omsorg hämtar dessa uppgifter automatiskt vid avgiftsberäkning 
vilket innebär att det bara aktuellt om den enskilde uppbär dessa. Vår bedömning är därför att det 
inte kommer påverka vår avgiftsberäkning om de allmänna råden upphävs.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-03-07 
Konsekvensutredning Socialstyrelsen daterad 2023-02-07 

Beslutet skickas till 
Socialstyrelsen  
Sektor omsorg 
  



   Datum    9(11) 
  2023-03-07  
 
 
Utskottet för omsorg  

 
 
Information ISU, KS/2023:137,  
 

Förslag till beslut 
Utskottet för omsorg beslutar att 

Lägga informationen till handlingarna 

Sammanfattning av ärendet 
Marcus Stenerås, projekt- och utvecklingsledare, ger information om hur vi arbetar med 
individbaserad systematisk uppföljning, ISU. 

 
  



   Datum    10(11) 
  2023-03-07  
 
 
Utskottet för omsorg  

 
 
Sektorchef informerar Utskottet för omsorg 2023, KS/2023:19,  
 

Förslag till beslut 
Utskottet för omsorg beslutar att 

Lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Sektorchef informerar om aktuella händelser. 

 
  



   Datum    11(11) 
  2023-03-07  
 
 
Utskottet för omsorg  

 
 
Ordförande informerar Utskottet för omsorg 2023, KS/2023:20,  
 

Förslag till beslut 
Utskottet för omsorg beslutar att 

Lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
 Ordförande informerar om aktuella händelser. 
 



   Datum Diarienummer 1(1) 
  2023-02-27 KS/2023:389 
 

 

 

Kommunförvaltningen 
Lisa Abrahamsson 
telefon 0304-33 47 16 
e-post: lisa.abrahamsson@orust.se 
 
 
Kvalitetsberättelse 2022 - Sektor omsorg 

Förslag till beslut 
Utskottet för omsorg beslutar att: 
Lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2011:9, Ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete, beskriver att den som bedriver socialtjänst eller verksamhet 
enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), ska inrätta och 
tillämpa ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. En kvalitetsberättelse 
upprättas årligen för att beskriva hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande 
utveckla och säkra verksamhetens kvalitet bedrivs och vilka resultat som uppnåtts.  
 
Bedömningen är att verksamheterna inom sektor omsorg bedriver ett fungerande 
systematiskt kvalitetsarbete. Vi har under året identifierat vissa brister, som vi tar med 
till planering av 2023 års arbete.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-02-27 
Kvalitetsberättelse 2022 

Beslutet skickas till 
Kvalitetsutvecklare/enhetschef verksamhetsstöd 
Sektorchef omsorg 
 
 
ORUST KOMMUN 
Kommunförvaltningen 
 
 
Lena Gardtman  Lisa Abrahamsson 
Sektorchef omsorg  Kvalitetsutvecklare/ 
  Enhetschef verksamhetsstöd
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1 Inledning 

1.1 Vad är kvalitet i verksamheten? 

Definitionen av kvalitet inom Sektor omsorg är att verksamheterna uppfyller 
de krav och mål som gäller enligt lagar och andra föreskrifter inom hälso- och 
sjukvård, socialtjänst och stöd och service till vissa funktionshindrade samt 
beslut som meddelats av sådana föreskrifter. Denna definition är grunden för 
hur ledningssystemet är uppbyggt och hur det ska användas. 

Sektor omsorg menar att kvalitet uppnås genom att: 

 Insatserna utgår från en helhetssyn, är samordnade och präglas av 
kontinuitet. 

 Insatserna är kunskapsbaserade och är effektivt utförda. 
 Insatserna är trygga och säkra, tillgängliga, jämlika och präglade av 

rättssäkerhet i myndighetsutövningen. 
 Medarbetarna har rätt kompetens för sina uppdrag. 

1.2 Syfte 

I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2011:9 
(Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete), som trädde i kraft den 1 
januari 2012, beskrivs det att vårdgivaren och den som bedriver socialtjänst 
eller verksamhet enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS), ska inrätta och tillämpa ett ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete. Ledningssystemet ska bestå av de processer och rutiner som 
behövs för att säkra verksamhetens kvalitet. För att säkerställa att 
ledningssystemet är ändamålsenligt uppbyggt för att planera, leda, 
kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten krävs ett 
fortlöpande systematiskt förbättringsarbete som består av riskanalyser och 
egenkontroller. Inkomna klagomål och synpunkter samt avvikelser ska tas 
emot, utredas, sammanställas och analyseras för att säkerställa kvaliteten. 

De allmänna råden rekommenderar även den som bedriver socialtjänst eller 
verksamhet enligt LSS att årligen upprätta en kvalitetsberättelse som ska ge 
en samlad bild av hur vi arbetat med att utveckla och säkra kvaliteten i 
verksamheten under året som gått, vidtagna åtgärder och uppnådda resultat. 
Här anges också vilka områden som identifieras som prioriterade för 
kommande år. Kvalitetsberättelsen i Orust kommun är separerad från hälso- 
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och sjukvårdens patientsäkerhetsberättelse. 
 

1.3 Fokusområde under året 

Sektorn har även under 2022 varit påverkade av följderna av Covid-19. Vi har 
hög sjukfrånvaro, en del rutiner och arbetssätt har därför tappat sin riktning. 
Verksamheterna har under året haft flera omgångar med covid både hos 
brukare och personal, vilket såklart påverkar verksamheternas möjlighet 
utveckling och bibehållen kvalitet. 

Digitalisering 

Under 2022 har digitaliseringen haft stort fokus. Digitaliseringen är viktig inte 
bara för vår målgrupps självständighet och delaktighet, utan även för vårt 
kommande rekryteringsbehov och vi behöver säkerställa att våra personella 
resurser används där de bäst behövs. Vi har fått en mer tydlig struktur över 
våra digitaliseringsprojekt som nu både planeras, genomförs och följs upp på 
ett bättre sätt. Flera av våra projekt har varit "halvfärdiga" under en längre 
period, men de allra flesta har nu kunnat avslutas under 2022. Vi har också 
skapat ett par e-tjänster, som kommer underlätta för den som är i behov av 
våra tjänster. Kartläggning har påbörjats för våra kommande e-tjänster så 
som exempelvis ansökan om ekonomiskt bistånd. Arbetet med e-arkiv har 
pågått under året, och är nu färdigt gällande Individ- och familjeomsorgen. 
Där kommer nu avställningar göras löpande varje år. Övriga verksamheter är 
inte riktigt i mål än, då vårt verksamhetssystem läckte över information i 
dokumentation i olika lagrum (HSL och SoL). 

Avvikelsehantering 
Vi såg redan 2021 att vi hade ett mörkertal i antal avvikelser. Av den 
anledningen har vi under 2022 fokuserat på att göra rutin för 
avvikelsehantering känd. Vi ser fortfarande att vi behöver förbättra vår analys 
av avvikelserna och hur vi följer upp de åtgärder som vidtagits, så vi har börjat 
titta på en annan digital lösning för avvikelsehantering. Det ska vara enkelt för 
medarbetarna att rapportera avvikelser, precis som det ska vara enkelt att 
bevaka åtgärd och uppföljning. Det finns ett par olika lösningar på detta, som 
vi kommer arbeta vidare med. Ett första steg har varit att ge medarbetare 
behörighet att rapportera avvikelser direkt i en modul i verksamhetssystemet. 
Det underlättar förhoppningsvis för dem att inte behöva rapportera i 
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pappersform, men svårigheten med uppföljning kvarstår. 

Förebyggande och nära insatser i kommunen 

Satsningar på förebyggande arbete är nödvändigt för att undvika att enskilda 
individer försätts i en mer utsatt social situation. Inom socialt stöd har denna 
omställning präglat alla verksamheters inriktning. Det har lett till minskade 
placeringar, utökad öppenvård i egen regi och planering för 
socialpsykiatriboende och korttidsvistelse LSS fortgår. Dessa verksamheter 
kommer öppna under 2023. 

Tillsyn stödboende 

Kommunens stödboende för barn och unga har under året haft en tillsyn från 
Inspektionen för vård och omsorg. Tillsynen omfattade ungdomars upplevelse 
av att bo i stödboendet och de granskade verksamhetens bemanning, hur vi 
kontrollerade misstanke- och belastningsregister inför anställning, 
dokumentation av lämplighetsbedömningar inför inskrivning samt hantering 
av avvikelser. IVO påtalade vissa brister inom dessa områden som 
verksamheten svarat på och åtgärdat. På begäran av IVO lämnade 
verksamheten i december en ytterligare komplettering om ett förtydligande av 
chef i beredskaps roll samt om kommunens rutin för kontroll av 
belastningsregister vid anställning av personal som arbetar i verksamheten. 
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg efter vår komplettering har ännu 
inte delgetts. 

  

2 Underlag för analys 

2.1 Lagar och föreskrifter 

Flera lagar och föreskrifter styr kvalitetsarbetet inom sektor omsorg; 

 Socialtjänstlagen, SoL  
 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 
 Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU 
 Lagen om vård av missbrukare i vissa fall, LVM 
 Socialförsäkringsbalken  

Föreskriften SOSFS 2011:9, Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, 
gäller för samtliga ovanstående lagrum. Denna kvalitetsberättelse är i 
huvudsak en berättelse som beskriver hur vi uppfyller föreskriftens 
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intentioner. 

2.2 Verksamhetens förutsättningar 

Organisationen har börjat stabiliseras efter omorganisationen där fyra 
verksamhetsområden blev tre. Ett par justeringar har gjorts för att få en 
jämnare fördelning mellan verksamheterna. Våra enhetschefer har fortfarande 
förhållandevis många medarbetare och många arbetsuppgifter inom sitt 
uppdrag. Ledningsfunktionen är av avgörande betydelse för kvaliteten inom 
omsorg men den är också av största vikt för arbetsmiljön för dem som arbetar 
inom omsorg vilket innebär att det också är av betydelse för vår kommande 
kompetensförsörjning. Socialstyrelsen har för många år sen (2003) publicerat 
en lägesbeskrivning gällande kommunernas kompetensförsörjning, där de 
lyfter att en viktig förutsättning för en god kompetensförsörjning är att det 
finns bra ledare och chefer med ett rimligt uppdrag. Det är fortfarande vanligt 
i kommuner att chefer inom omsorg har många medarbetare. Socialstyrelsen 
skriver vidare att en organisation ska ha tillräckligt många chefer för att de 
ska kunna se sina medarbetare. Med för många medarbetare per chef finns 
alltså en risk att strategiska frågor som kvalitetsarbete hamnar i skymundan, 
men också att medarbetares trivsel minskar vilket på sikt försvårar vår 
kompetensförsörjning. Vi kommer ha stora svårigheter att rekrytera personal, 
vilket innebär att det här är något vi behöver fortsätta ha under uppsikt. 

Tillgänglighet och digitalisering 

Sektor omsorg börjar komma ikapp med digitalisering, även om det är en lång 
väg kvar. Behovet av vår digitaliseringssamordnare blir tydligare för varje steg 
i digitaliseringsresan. Det finns inte personella resurser att utföra dessa 
projekt vid sidan av de ordinarie arbetsuppgifterna. Vår systemförvaltning har 
tydliggjorts i form av två systemansvariga istället för en och de börjar få en 
tydlig struktur på sitt arbete. 

Vår tillgänglighet kan förbättras. Vi har sett att vår hemsida har mycket bra 
information, men den är inte alltid helt enkel att förstå för våra 
kommuninvånare som söker information om vårt arbete. Våra e-tjänster ökar 
tillgängligheten något, men det är en del arbete kvar. 

Självbestämmande och integritet 

Våra brukare ska vara delaktiga, ha inflytande och ges möjlighet till egna val. 
Det är därför viktigt att insatsernas utförande planeras tillsammans med 
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brukarna. Som ett komplement till genomförandeplan, finns det inom 
äldreomsorgen även struktur24 som ytterligare tydliggör när och hur varje 
brukare vill ha sin hjälp. 

Helhetssyn och samordning 

Insatserna inom sektor omsorg utgår från den enskildes samlade livssituation. 
Den enskilde kan ha behov av tjänster som bedrivs inom olika verksamheter 
inom sektorn och det är därför viktigt att vår interna och externa samverkan är 
väl fungerande. Detta är något som tydliggjorts mer och mer för varje år inom 
sektorn och det finns nu en mer tydlig ansvarsfördelning än tidigare. 

Samverkan övriga kommuner 
Vi samverkar med Stenungsund och Tjörns kommun när det gäller familjerätt 
och familjerådgivning. Avtalen löper på utan avvikelser. När det gäller 
familjerådgivningen, har dock flera förändringar under 2022 medfört att 
samverkansavtalet har skrivits om. Till exempel så har styrgruppen beslutat 
att minska bemanningen då den låg högre än genomsnittet för övriga 
kommuner enligt undersökning som genomförts av Myndigheten för 
Familjerätt och Föräldrastöd.  Familjerådgivningen har ett förebyggande syfte 
och för att underlätta för par att söka hjälp i ett tidigt skede skall den vara en 
”lågtröskel-verksamhet” och har ett extra starkt sekretesskydd. 
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2.3 Utifrån mål, planer och värdegrund 

I Orust kommun bedrivs en strukturerad och systematisk målstyrning på alla 
nivåer. Den politiska nivån beslutar om övergripande mål som sedan bryts ner 
i verksamheterna till enhetsnivå. I den tecknade fyrbilden nedan illustreras de 
tre målområdena av den röd-vita grundpelaren i mitten. Målområde är ett 
samlingsbegrepp för ett antal uppsatta övergripande mål. 

 
  

Måluppfyllelsen följs kontinuerligt under året och redovisas i sektorns 
verksamhetsberättelse, där det beskrivs hur verksamheterna arbetat med 
målen. Regelbundna uppföljningar görs i syfte att kontrollera följsamheten till 
regelverk och upprättade planer. Under året har även det digitala verktyget för 
systematiskt kvalitetsarbete förts längre ut i organisationen. 

Kvalitetsarbetet leds och styrs genom följsamhet till föreskriften 
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2011:9. Det innebär att 
verksamheten identifierar processer, aktiviteter och rutiner samt gör 
riskanalyser och egenkontroller. I samband med vår nya hemsida har 
informationens om sektorns arbete setts över och uppdaterats, och översynen 
av våra rutiner, riktlinjer och övriga styrdokument är påbörjad. Sektorns 
ledningsgrupp har varannan vecka ett kvalitetsmöte där det löpande 
kvalitetsarbetet diskuteras, och planeras. Detta tar verksamhetscheferna 
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sedan med sig till sina olika ledningsgrupper för förankring i verksamheterna 
vilket för det systematiska arbetet framåt. 
 

2.4 Kompetensutveckling 

Relevanta kompetenssatsningar genom utbildning och handledning sker 
kontinuerligt efter behov för att säkerställa insatser med rätt kvalitet. 

Äldreomsorgslyftet har hjälpt oss öka andelen utbildade undersköterskor 
vilket lett till att vi nu har nästan 90 % utbildningsgrad i äldreomsorgen. Våra 
SAMO, som har en viktig roll för enheternas struktur, har fått möjlighet att 
genomgå utbildningen "Att leda utan att vara chef", vilket stärker dem i sin 
roll. 

En första språkombudsutbildning genomförd med ett 20- tal utbildade 
språkombud som ska stötta språkutvecklingen på arbetsplatserna både i tal 
och skrift. Tanken är att alla dokument ska vara utformade på ett 
lättförståeligt sätt. 

Återkommande utbildningar som Demens ABC, hygienutbildningar och 
förflyttningsteknik har genomförts under året. 

Vi har ett omfattande digitalt utbildningspaket om psykisk ohälsa som 
enheterna själva planerar in utifrån sina enheters behov. 

Inom socialt stöd har flera kompetens- och utvecklingsinsatser genomförts i 
samband med omställningsarbetet från verksamhetsanpassade insatser till 
mer individanpassade insatser, som exempelvis kulturförflyttning, SIP-ledare 
och att möta personer med NPF i socialtjänsten. 

Inom individ och familjeomsorgen och socialpsykiatrin pågår flera 
utvecklingssatsning för att kunna erbjuda mer individanpassade insatser och 
mindre regel- och verksamhetsstyrda. Satsningar som redan visar positiva 
resultat. 

Utbildade SIP-ledare har bidragit till bättre kvalitet i SIP-mötet, dels för de 
professioner som behöver samarbeta och deltar i mötet men framförallt en 
bättre kvalitet för brukaren/klienten. 

Vuxenbehandlarna har gått utbildning "Samtal om våld" som riktar sig till den 
som utför våldet. 
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Fyra familjebehandlare har gått den teoretiska delen i FFT (funktionell 
familjeterapi) där handledning och implementering av metoden fortsätter 
under 2023. 

I september 2022 var samtliga enhetschefer på Socialchefsdagarna i 
Göteborg. Socialschefsdagarna arrangeras av Föreningen Sveriges 
socialchefer och är Sveriges största årliga socialpolitiska konferens. På 
konferensen tog de upp både breda och och djupa ämnen inom socialpolitik, 
ledarskap, organisation, kommunikation och socialtjänstens kärnverksamhet. 

2.5 Offentlig statistik och kvalitetsnycklar 

Flera av kommunens mål är kopplat till brukarens upplevelse av trygghet, 
tillgänglighet och bemötande. För att få en uppfattning om brukarnas 
upplevelse av trygghet, kvalitet och tillgänglighet genomförs flera 
brukarundersökningar. Resultatet analyseras och verksamheterna planerar 
aktiviteter utifrån brukarundersökningens resultat. 

Brukarundersökning 

Brukarundersökningens resultat för särskilt boende är fortfarande bland de 
mittersta 50 % i en jämförelse med samtliga kommuner. Vi ser att vi behöver 
vara uppmärksamma på brukarens helhetssyn vid våra boenden, för att inte 
riskera att försämra vårt resultat. För hemtjänsten blev resultatet bättre än 
särskilt boende, och även här placerar vi oss bland de mittersta 50 %. Våra 
värden för trygghet i hemtjänst har gått från landets 25 % lägsta utfall till 
mittersta 50%. Hemtjänsten kommer arbeta vidare med bemötande, 
delaktighet, tillgänglighet och information. 

Resultat gällande måltidsmiljö på boenden ligger fortfarande bland lägsta 
25 % i landet. Arbetet kring mat och måltidsmiljö kommer även under 2023 
vara ett fokusområde och kvalitetsutvecklare för sektor omsorg och sektor 
samhällsutveckling kommer titta på vad vi har för möjligheter att tillsammans 
förbättra detta, utöver vad som redan görs. Inom verksamheten kommer fokus 
ligga på ombudsrollen, regelbundna kostmöten, arbete med portionsstorlekar 
och trivseln. 

Inom LSS har värdet för brukaren trivs alltid hemma gått från 80 (2021) till 
75 % vilket placerar oss bland de 25 % lägsta resultaten. Nya frågeassistenter 
och att brukare inte var tillräckligt förberedda kan vara en orsak till det 
försämrade resultatet. För att brukarundersökningen ska kunna vara ett 
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verktyg för att få kunskap om vad som behöver utvecklas och förbättras krävs 
en högre grad av brukarinvolvering i arbetet. Ett brukarråd kommer 2023 vara 
delaktiga i arbetet med brukarundersökningen, dels i förberedelsearbetet men 
också i analysarbetet för att kunna följa upp att förändringar leder till önskat 
resultat. 

Förutom brukarundersökningar följer sektorn resultaten i Kommunens 
Kvalitet i Korthet (KKiK) och Öppna jämförelser för att få en bild på vad vi 
behöver analysera vidare och förbättra. 

Öppna jämförelser 

Öppna jämförelser finns inom områdena socialtjänst och hälso- och sjukvård. 
De riktar sig främst till tjänstepersoner och beslutsfattare i kommuner och 
regioner samt till politiker på olika nivåer. Öppna jämförelser syftar till att: 

 skapa öppenhet och ge förbättrad insyn i offentligt finansierad hälso- 
och sjukvård och socialtjänst 

 ge underlag för uppföljning, analys, förbättring och lärande i 
verksamheterna 

 initiera lokala, regionala och nationella analyser och diskussioner om 
verksamheternas kvalitet 

 ge underlag för styrning och ledning 

Öppna jämförelser ger inte en heltäckande bild av hälso- och sjukvårdens och 
socialtjänstens kvalitet. Resultaten behöver därför kompletteras med andra 
underlag som är relevanta för verksamheten. De behöver också tolkas med 
hänsyn till regionala och lokala förutsättningar. 

Vi har förbättrat flera av våra resultat jämfört med föregående år, så som 
arbetsmetoder inom socialpsykiatri och insatser inom skadligt bruk/beroende. 
Vi har också påbörjat arbetet med att komplettera vårt 
kompetensutvecklingsarbete till att också täcka in våld i nära relation. Vi 
saknar fortfarande skrivna rutiner för att förhindra avhysning av barnfamiljer 
med hyresskuld och vi har ingen uppsökande verksamhet för akut hemlösa. 
Ett stort förbättringsområde är fortfarande systematisk uppföljning. Mycket av 
det här gör vi inom flera områden, utan att kanske sätta ord på i vilket syfte vi 
gör det och hur vi kan använda vår statistik. 

Ett annat område vi behöver komplettera är krisberedskap inom socialtjänst 
och hälso- och sjukvård. Vi saknar kontinuitetsplaner för våra boenden, vilket 
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kommer prioriteras under 2023. 

Hemtjänstindex 

Under 2022 fick vi för första gången resultat från hemtjänstindex. 
Hemtjänstindex ger en utförlig bild av kvaliteten i den process äldre går 
igenom när behov av hemtjänst uppstår. Först behöver de få information om 
hemtjänsten, därefter sker en biståndsansökan och en biståndshandläggning. 
Därefter sker uppstartsprocess och utförandet av hemtjänst påbörjas och 
genomförs därefter utifrån biståndsbeslutet. Hemtjänstindex väger samman 
alla relevanta befintliga mätningar från till exempel Socialstyrelsen, SKR, 
kvalitetsregister och all annan relevant fakta och statistik som belyser 
kvaliteten i denna process. Det innebär att vi får en samlad bild av kvaliteten 
inom hemtjänsten i stort och även i dess olika delar. 

Indexet byggs upp av fyra delindex: 

 information på kommunens webbplats 
 biståndshandläggning 
 utförandet av hemtjänst 
 kommunens stödfunktioner och utvecklingsarbete 

Delindex är ett värde mellan 0 och 100 och inne. Rapporten visar att vi totalt 
sett hamnar under genomsnittet i Sverige. Vårt resultat för 2022 var 49,8 
jämfört med genomsnitt för alla kommuner som var 51. Det placeras oss på 
rankning 182 av 290. Fördelat på respektive delindex ser det ut enligt nedan: 

  Vårt resultat Genomsnitt alla kommuner 

Information 26,2 31,9 

Biståndshandläggning 39,9 38,6 

Utförande 57,7 58 

Stöd/utveckling 62,9 65,5 

Delindexen byggs upp av kvalitetsområden. Totalt finns det 18 
kvalitetsområden i modellen. De kvalitetsområden som äldre lägger störst vikt 
vid när de ska utvärdera kommunen har störts påverkan på kommunens totala 
index. Av dessa är det tre stycken där vi får högst betyg i jämförelse med 
kommungenomsnittet: 

Flexibilitet och valmöjlighet (+9) 
Personalkontinuitet (+5) 
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Trygghet, förtroende, bemötande (+2) 

Det presenteras också tre områden där vi får lägst betyg i jämförelse med 
kommungenomsnittet: 

Anpassat biståndsbeslut (-7) 
Lyhördhet, hänsynstagande, utförande, nöjdhet (-3) 
Passa tider, meddela förändringar, kontakt (0) 

I början av 2023 kommer en arbetsgrupp skapas för att ta fram en plan för hur 
vi kan förbättra vårt resultat. Ny undersökning gällande hemtjänstindex för 
Orust kommun kommer göras nästa gång 2024. 

2.6 Synpunkter och klagomål 

Inkomna klagomål och synpunkter ska sammanställas och analyseras för att 
vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS 
ska kunna se mönster och trender som indikerar brister i verksamhetens 
kvalitet. Att enbart utreda varje rapport, klagomål eller synpunkt på 
verksamhetens kvalitet för sig kan leda till att problem som finns med 
verksamhetens styrning inte uppmärksammas fullt ut. Ibland kan en enstaka 
rapport, ett enstaka klagomål eller en enstaka synpunkt på verksamhetens 
kvalitet upplevas som mindre allvarlig än vad som framkommer vid en 
sammanställning. Genom att analysera inkomna rapporter, klagomål och 
synpunkter samlat kan även mönster och trender som inte framkommit i 
utredningen av ett enskilt fall upptäckas. 

Under 2022 har vi diariefört 22 st klagomål, varav 4 har översänts till oss från 
IVO för utredning. Klagomål gällande hälso- och sjukvård redovisas i 
patientsäkerhetsberättelsen. Under 2021 hade vi 31 st klagomål. I samtal med 
enhetschefer ser vi att det med största sannolikhet finns flera synpunkter och 
klagomål som inte är registrerade, då de hanteras i vardagen. 

Klagomålen har varit fördelade 8 st inom hemtjänst, 6 st inom särskilt boende 
och 7 st inom individ- och familjeomsorgen samt 1 st till biståndsenheten. 

Inom hemtjänst ser vi att det handlar dels om hur medarbetare framför fordon 
i tjänsten. Klagomål har inkommit gällande både hastighet och parkering. I 
övrigt handlar det om missförstånd/brister i kommunikation där det främst är 
så att anhöriga har en uppfattning om när och hur insatser ska utföras som 
inte överensstämmer med vad som är bestämt med brukaren. 
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Inom särskilt boende är det missnöje med städning på ett par enheter. Det 
har också inkommit klagomål som ligger utanför sektor omsorgs verksamhet, 
som till exempel missnöje med maten och dålig värme i lägenheterna, där vi 
har fört vidare synpunkterna till rätt sektor. Även inom särskilt boende är det 
främst anhöriga som klagat, inte brukaren själv. Två av klagomålen har gällt 
missnöje med den omsorg brukaren får, som till exempel att brukaren är 
smutsig, bristande munvård och bristande kommunikation med anhöriga om 
förändringar i brukarens mående. 

De klagomål som inkommit gällande individ- och familjeomsorg (inklusive 
biståndsenheten) har gällt missnöje med utredning och beslut samt i två av 
fallen missnöje med handläggare. Det framkommer att vårdnadshavare 
upplever att de inte får svar på frågor, att handläggare inte lyssnar och att det 
i samband med att barn placeras är svårt att upprätthålla en fungerande 
relation. 

Vid en samlad översyn av de registrerade klagomålen ser vi att det finns 
oklarheter i vår kommunikation/information till både brukare och anhöriga 
kring insatsernas utformning. Detta behöver vi förbättra för att det ska finnas 
en tydlighet och samsyn kring hur hjälp och omsorg ska ges. 

  

2.7 Riskanalys 
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1 

    

  1 2 3 4 

  Konsekvens 

 

Åtgärder krävs Uppmärksamhet krävs Inget 
agerande krävs Totalt: 8 

 

Åtgärder krävs 
Uppmärksamhet krävs 
Inget agerande krävs 

 Sannolikhet Konsekvens 

4 Mycket stor Katastrofal 
3 Stor Betydande 
2 Liten Måttlig 
1 Mycket liten Mindre 

 

   Risker  
Riskvär
de 

 Åtgärder 
Slutdatu
m 

 Information och 
utbildning gällande 
avvikelsehantering 
Öka kunskapen hos 
enhetschefer för att 
sedan föra vidare till 
medarbetare. 

2022-12-
31 

7  Avvikelse inom 
LSS skrivs ej 
 
 

Sannolikh
et 
3. Stor 
Konsekve
ns 
3. 
Betydande 

9 
 
 

 Information och 
utbildning på APT 
Öka kunskap hos 
medarbetarna 
gällande vad som är 
en avvikelse och hur 
det rapporteras. 

2023-12-
31 

1  Risk att inkommen 
aktualisering inte 
hanteras inom rätt 
tid, och att 
skyddsbedömning 
inte görs 
skyndsamt. 
 
 

Sannolikh
et 
2. Liten 
Konsekve
ns 
3. 
Betydande 

6 
 
 

   

2

2 4 2
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   Risker  
Riskvär
de 

 Åtgärder 
Slutdatu
m 

8  Synpunkter och 
klagomål diarieförs 
inte alltid 
 
Konsekvensbeskriv
ning 
Vissa ärenden löser 
vi omgående med 
påföljd att vi missar 
att registrera dessa. 
Det blir då svårt att 
se mönster och 
utvecklingsområden 
på grund av 
mörkertal. 

Sannolikh
et 
3. Stor 
Konsekve
ns 
2. Måttlig 

6 
 
 

   

2  Brukaren får inte 
sin insats utförd då 
det sker en 
manuell hantering 
vid verkställande 
av beslut 
 
Konsekvensbeskriv
ning 
Brukaren får inte 
insatsen utförd. 

Sannolikh
et 
1. Mycket 
liten 
Konsekve
ns 
3. 
Betydande 

3 
 
 

   

3  Bristande 
kontaktmannaskap 
särskilt boende 
 
Konsekvensbeskriv
ning 
Om hyresgästens 
kontaktperson inte 
hanterar sitt 
kontaktmannaskap 
på ett fullgott sätt 
finns risk att 
hyresgästen inte får 
sina behov 
tillgodosedda. 

Sannolikh
et 
2. Liten 
Konsekve
ns 
3. 
Betydande 

6 
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   Risker  
Riskvär
de 

 Åtgärder 
Slutdatu
m 

4  Brister i kvalitet 
avseende social 
dokumentation, 
Särskilt boende 
 
Konsekvensbeskriv
ning 
Risk att det inte går 
att strukturerat följa 
brukares behov och 
mående då kvalitet 
på dokumentation 
varierar. 

Sannolikh
et 
3. Stor 
Konsekve
ns 
3. 
Betydande 

9 
 
 

 Utbildningsbehov 
kartläggs  
på enhetsnivå.  

 

2  Insatser i 
hemtjänsten följs 
inte upp 
 
Konsekvensbeskriv
ning 
Brukarens behov 
stämmer inte 
överens med 
beviljat beslut vilket 
medför 
konsekvenser så 
som; planerade 
insatser blir felaktigt 
vilket påverkar 
bemanningsbehovet
. Om insatser inte 
följs upp påverkas 
även 
resursfördelningen 
vilket leder till en 
inkorrekt 
budgetfördelning. 

Sannolikh
et 
1. Mycket 
liten 
Konsekve
ns 
2. Måttlig 

4 
 
 

   

  Risk att rutin för 
kontaktmannaskap 
inte sköts följs upp 
i delprocess 
"verkställa och 
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   Risker  
Riskvär
de 

 Åtgärder 
Slutdatu
m 

genomföra insats" 
 
 

6  Risk att öppna 
insatser i 
verksamhetssyste
met inte är aktuella 
 
 

Sannolikh
et 
1. Mycket 
liten 
Konsekve
ns 
2. Måttlig 

4 
 
 

   

Åtgärder till risker är skapade och uppföljda på enhetsnivå. Kopplade till vissa 
risker har vi skapat egenkontroller som följer över året för att säkerställa 
kvalitet trots identifierad risk. 

2.8 Avvikelser 

Vi har en tydlig rutin för avvikelserapportering, men kan ändå se att det borde 
inkommit fler avvikelser än vad som finns registrerade. Särskilt inom 
verksamheter enligt LSS ser vi att det finns orimligt få avvikelser. Av denna 
anledning har deras ledningsgrupp fått en genomgång av rutin och 
registrering av avvikelser för att mer tydligt kunna föra ut detta till sina 
enheter. Ett par avvikelser inkom efter denna genomgång så vi kan se att det 
gett resultat. Vi behöver fortsätta dialogen ute i samtliga verksamheter för att 
öka kunskapen om avvikelserapportering och därmed förhoppningsvis minska 
mörkertalet vi misstänker finns. 

Under 2022 har vi tagit emot 16 st rapporter enligt lex sarah varav 6 st av 
dessa rörde samma händelse men påverkade 6 olika brukare. 

Denna händelse rapporterades då en av hemtjänstens planeringslappar 
hittades på en parkering. På lappen sågs uppgifter om person, adress och 
insatser. Efter händelsen, har verksamheterna beslutat att planeringslappar 
inte skrivs ut, utan sparas i en mapp på servern. De har i de flesta fall sin 
planering i telefonen, men om någon akut blir sjuk på morgonen kommer de 
inte åt dennes planering utan lappen. Vid dessa tillfällen får den skrivas ut 
från den gemensamma mappen istället. Händelsen anmäldes till IVO. 

Ett trygghetslarm avslutades felaktigt. Samordnare i annat distrikt råkade 
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beställa en avregistrering på ett trygghetslarm som fortfarande var i bruk. Ny 
rutin efter denna händelse är att samordnare för hemtjänst ansvarar för 
larmprogrammering istället för vaktmästare. Detta minskar risken för 
missförstånd då samordnaren har larmet framför sig och ser hela serienumret 
innan programmering/avprogrammering. Händelsen anmäld till Inspektionen 
för vård och omsorg. 

Ytterligare en rapport gällande trygghetslarm har inkommit, då en anhörig 
observerat att utställt trygghetslarm inte varit igång. I utredningen 
framkommer att hemtjänstpersonal på fredagen när brukaren kom hem från 
sjukhus uppgett att larmet inte var programmerat ännu och att det därför inte 
kommer att fungera under helgen. Brukaren var väl införstådd med detta. 
Händelsen anmäldes inte till Inspektionen för vård och omsorg. 

Ett av våra omsorgsboenden drabbades under sommaren av flera stölder. 
Både mediciner och smycken försvann. Verksamheterna utökade sina 
loggkontroller på medicinskåp och har förtydligat i välkomstmaterialet att det 
är önskvärt att anhöriga hjälper till och förvarar värdesaker. Händelserna 
kunde härledas till enskild person och anmäldes inte till Inspektionen för vård 
och omsorg. 

Inom personlig assistans har två rapporter inkommit. I den ena, hade en 
medarbetare som arbetade kväll inte fått in någon vikarie för natten, och 
valde då att gå hem och lämna brukaren ensam. Enhetschef har tydliggjort 
rutin vid sjukdom och påmint om att chef i beredskap kontaktas vid 
osäkerhet. Händelsen anmäldes till Inspektionen för vård och omsorg. 

Den andra rapporten inom personlig assistans gällde en händelse där två 
medarbetare börjat bråka och fysiskt angripa varandra, framför brukaren. 
Brukaren blev skärrad i stunden men när enhetschef kom dit samma kväll var 
allt okej. Händelsen härleds till enskilda medarbetare och anmäls inte till 
Inspektionen för vård och omsorg. 

Hemtjänst natt hade under hösten en händelse där ett så kallat tyst larm 
inkom vid 02.30. Tysta larm ska prioriteras då det innebär att larmcentralen 
inte kunnat nå brukaren via telefon. Trots detta, besvarades ett par andra 
larm innan de började åka mot brukaren. När de skulle åka dit, var det 
oklarheter i vägbeskrivningen och de hittade inte hem till brukaren. De valde 
att avbryta letandet och lämnade över till dagpersonalen. Dagpersonalen fann 
brukaren utomhus, med fraktur i benet. Efter händelsen, har vägbeskrivningar 
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setts över och rutiner för liknande händelser tydliggjorts. Händelsen anmäldes 
till Inspektionen för vård och omsorg. 

Medarbetare i hemtjänsten lämnar en rapport om missförhållande utifrån att 
brukare i hemtjänsten hittades stående utomhus i en damm. Brukaren kom 
hem från korttidsenheten och upplevdes förvirrad av de som mötte honom. 
Från verkställigheten framkom ett missnöje med hemgången, men till största 
del utifrån praktiska uppgifter som att brukaren inte kunde koden till sitt kort 
så de kunde inte handla, hittade inte sängkläder osv. Dagen efter hittades 
brukaren i en damm, kraftigt nedkyld. I utredningen har samtal med personal 
som utfört de planerade insatserna visat att det inte framkommit någon oro 
med risk att brukaren far illa utan just att de praktiska uppgifterna i hemmet 
inte fungerar. Bedömningen är att det inträffade var en olycklig händelse, men 
verksamheten hade inte kunnat agera på något annat sätt för att förhindra 
detta. Händelsen är inte anmäld till Inspektionen för vård och omsorg. 

Inspektionen för vård och omsorg har bedömt att våra utredningar visar att vi 
har vidtagit åtgärder för att utan dröjsmål avhjälpa eller undanröja 
missförhållandet, identifierat bakomliggande orsaker samt vidtagit och 
planerat att vidta åtgärder för att förhindra att något liknande inträffar igen. 
De har därför avslutat ärendena. 

2.8.1 SoL 

Avvikelser 
Summa 
ackumule
rat 

 

Omvårdnad 8 
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Avvikelser 
Summa 
ackumule
rat 

 

Myndighetsu
tövning 

20 

 

Arbetsrutiner 22 

 

Bemötande 4 

 

Dokumentati
on 

0 
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Avvikelser 
Summa 
ackumule
rat 

 

Information/
Kommunikati
on 

2 

 

Insats 13 

 

Våld och 
övergrepp 

0 

 

Fallavvikelse
r SoL 

37 
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2.9 Uppföljning av åtgärder 

Status Åtgärder Slutdatum Kommentar 

 
Avslutad 

Information och 
utbildning gällande 
avvikelsehantering 

2022-12-
31 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska har 
deltagit på socialt stöds 
ledningsgrupp för att informera om 
vår rutin för avvikelsehantering. Detta 
tas vidare ut på enheterna för att 
förbättra rapporteringen. 

 Ej 
påbörjad 

Information och 
utbildning på APT 

2023-12-
31 

Planeras pågå under första kvartalet 
2023. 

 Ej 
påbörjad 

Kartläggning 
utbildningsbehov 
dokumentation 

2023-12-
31 

Planeras påbörjas under första 
kvartalet 2023. 
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2.10 Uppföljning av kvalitetsindikatorer 

2.10.1 KKiK Nyckeltal 

Kvalitetsindikator Utfall Mål Kommentar 

Väntetid i antal dagar från 
ansökningsdatum till första 
erbjudet inflyttningsdatum till 
särskilt boende, medelvärde 

27 
arbetsd
ag(ar) 

90 Sektorn har ytterligare minskat 
väntetid i antal dagar från ansökan 
till erbjudet inflyttningsdatum. 
Verksamheterna har arbetat vidare 
med samverkan och snabba 
processer mellan 
biståndshandläggare och 
enhetscheferna för att snabba på 
flödet vid lediga lägenheter. 
Jämfört med liknande kommuner 
och riket, ligger vårt utfall bland de 
25% bästa. 

Ej återaktualiserade vuxna 
personer med försörjningsstöd 
ett år efter avslutat 
försörjningsstöd, andel (%) 

75% 77 % Vi redovisar ett resultat där 75% 
av de som avslutat sitt 
försörjningsstöd inte 
återaktualiseras. Resultatet är lite 
bättre än föregående år då 
motsvarande siffra var 77%. 

2.10.2 Utreda 

Kvalitetsindikator Utfall Mål Kommentar 

Brukarbedömning individ- och 
familjeomsorg totalt - förbättrad 
situation, andel (%) 

  Resultat för brukarbedömning 
inom individ- och familjeomsorg 
saknas på grund av för få 
deltagare. 

2.10.3 Verkställa och genomföra insats 

Kvalitetsindikator Utfall Mål Kommentar 

Brukarbedömning boende LSS 
totalt - Brukaren trivs alltid 
hemma 

75  Resultat för 2022 hamnar på 75 % 
vilket är lägre än riket (80,65). 
Detta är tyvärr också en 
försämring jämfört med 
föregående år då resultatet var 
80%. 
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Kvalitetsindikator Utfall Mål Kommentar 

Brukarbedömning hemtjänst 
äldreomsorg - helhetssyn, andel 
(%) 

88  Hemtjänsten har sett att de 
behöver arbeta mer med att 
informera och göra täta 
uppföljningar ihop med brukare för 
att öka delaktigheten vilket 
förhoppningsvis kan leda till att 
helhetssynen på hemtjänsten 
ökar. Vi har tyvärr försämrat vårt 
resultat något jämfört med 
föregående år, men årets resultat 
ligger i nivå med riket. 

Brukarbedömning särskilt 
boende äldreomsorg -
 helhetssyn, andel (%) 

80  Vi når vårt målvärde och ligger 
även bättre än riket (76,92). 

Brukarbedömning hemtjänst 
äldreomsorg - trygghet, andel 
(%) 

87  Brukarbedömning gällande 
trygghet i hemtjänst har ökat 2022 
jämfört med 2021. 

Brukarbedömning särskilt 
boende äldreomsorg -
 måltidsmiljö, andel (%) 

56  Vi når inte riktigt målvärdet 
gällande måltidsmiljö på våra 
omsorgsboenden. Samtliga 
boenden har en planering för att 
kunna förbättra upplevelsen, som 
till exempel samtal med brukarna 
om förbättringsområden, kortare 
utbildning i grupperna för att se 
hur måltidsmiljön påverkar 
måltiden. Ett av boendena har haft 
möjlighet att delta i ett projekt i 
samarbete med socialstyrelsen via 
deras ISU-forum. Studien innebär 
att försöka se ett om det finns ett 
samband måltidsupplevelsen och 
pedagogisk måltid. 

Kvalitetsaspekter särskilt 
boende äldreomsorg, andel (%) 
av maxpoäng 

70  Vi når vårt målvärde, och 
resultatet är även bättre än 
resultat för riket (53,85). Under 
flera år har vi rapporterat 0 platser 
där den äldre har möjlighet att 
välja alternativ rätt vid huvudmål, 
vilket även gäller för 2022 års 
rapportering. 
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Kvalitetsindikator Utfall Mål Kommentar 

För 2022 har vi inte heller 100% 
avseende boendeplatser som 
erbjuder minst två organiserade 
och gemensamma aktiviteter 
under vardagar. Detta mått har till 
viss del blivit påverkat av tidigare 
covid-restriktioner som medfört 
att rutiner tappats.  

3 Årlig uppföljning av processer 

3.1 Huvudprocess 

Delprocesser 

 Ta emot ansökan, anmälan, på 
annat sätt 

Totalbedömning 

Enheterna med myndighetsutövning har under de senaste åren lagt fokus på att tydliggöra 
tillvägagångssättet gällande aktualiseringar. De ska hanteras inom 14 dagar vilket innebär 
att ett beslut om att inleda eller inte inleda utredning ska vara fattat inom denna tid. 
Skyddsbedömning ska göras omgående. Det finns väl implementerade rutiner för detta på 
samtliga enheter. 

Det finns alltid en risk att aktualisering inte hanteras inom rätt tid, men sannolikheten har 
bedömts som liten inom vuxna och något mer inom barn och unga. Inom vuxenenheten var 
sannolikheten högre tidigare då aktualisering skrevs ut i pappersform och lämnades vidare 
till handläggare. Rutinen är nu att handläggare i mottagningsgruppen skickar aktualisering i 
verksamhetssystemet till arbetsledare för vidare fördelning till handläggare. Flödet är väl 
fungerande. 

Egenkontroller gällande aktualiseringar är utförda under året utan större avvikelser. Det kan i 
systemet se ut som att vissa aktualiseringar legat öppna för länge, men vid granskning har 
de varit hanterade inom tid, men inte kopplad/avslutad på rätt sätt i systemet inom utsatt 
tid. Under 2023 kommer vi arbeta vidare med att tydliggöra detta för handläggarna för att 
egenkontroller ska kunna göras genom vårt verksamhetssystem. 

Delsumma 

 Utred
a 

Totalbedömning 

Arbetet under utredningsfasen består av flera steg. Det handlar bland annat om att planera 
för utredningen, inhämta uppgifter för att få en saklig och korrekt bild av situationen och 
bedöma behov där socialsekreteraren/handläggaren väger samman relevant information till 
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Delprocesser 

en bedömning. Därefter sammanställs utredningen i ett beslutsunderlag. Utredningen ska 
vara kommunicerad och färdigställd inom fyra månader. Under 2022 har detta till största del 
hållits, men inom IFO barn och unga har ett par avvikelser identifierats. Vid analys har det 
funnits förklarliga skäl som åtgärdats. Tidigare brister med utebliven kommunicering av 
utredning har inte setts under 2022. 

Tidigare kontroller har visat att det har varit otydligt om barnsamtal genomförts. Därför har 
socialsekreterarna under året arbetat med att det tydligt ska framgå i journalen att 
barnsamtal genomförts. De har också fått utbildning i samtal med barn, tejping. 

I egenkontroller avseende utredningstid och journalgranskningar kan enheterna redovisa 
gott resultat med endast någon enstaka avvikelse. 

I kvalitetsindikatorn gällande förbättrad situation, hade vi möjligtvis kunnat se om utredning 
och beslut ger positiv effekt på klienternas situation, men tyvärr saknar vi resultat då 
brukarbedömningen inte hade tillräckligt många deltagare. 

Delsumma 

 Meddela 
beslut 

Totalbedömning 

Beslut meddelas i samband med färdigställd utredning samt vid beslut av nämnd. Detta 
fungerar bra och inga risker identifierade i delprocessen. 

Delsumma 

 Verkställa och genomföra 
insats 

Totalbedömning 

Att verkställa och genomföra insats täcker in ett stort område. 

På de flesta av våra omsorgsboenden inom äldreomsorgen finns nu en SAMO 
(samordningsansvarig undersköterska). Dessa har ett större ansvar när det gäller att rutiner 
följs avseende exempelvis kontaktmannaskap, genomförandeplaner, struktur24, 
dokumentation och uppföljning. Nätverksträffar för alla SAMO har startats upp under 2022, 
med syfte att alla ska arbeta på liknande sätt med samma material och att utveckling av 
metoder och arbetsmaterial ska ske enhetligt. Detta ger positiva effekter för våra 
hyresgäster, då personalen är mer enhetliga i sitt arbetssätt. Vi tror att detta arbete är en 
bidragande faktor till att vi har ett utfall högre än riket avseende helhetssyn på särskilt 
boende. Trots detta har enhetscheferna 

Hemtjänsten har sett en risk gällande verkställande av beslut, då enhetschef verkställer 
beslut och samordnaren planerar det. Detta samarbete behöver vara smidigt för att inte ena 
parten ska missa. Enhetschef måste vara noga med att bevaka inkommande beslut samt att 
inte verkställa förrän samordnare gett klartecken så att denne kunnat hantera insatserna 
korrekt. Detta för att minimera risken att något beslut inte blir korrekt hanterat. En tät 
kontakt sker mellan enhetschef och samordnare där samordnare tydligt berättar vad som 
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Delprocesser 

ska verkställas och när har gjort att detta arbete fungerat väl under året. 

Under år 2022 har genomförandeplanen digitaliserats vilket fortfarande är en utmaning vi 
aktivt arbetar med. Den stora personalbristen i hemtjänsten under sommaren bidrog till att 
arbetet med bland annat genomförandeplanerna har blivit lite eftersläpande. Verksamheten 
strävar efter att alltid kunna följa rutinen att alla brukare skall ha en genomförandeplan inom 
3 veckor samt att de ska följas upp inom 6 månader. 

Enhetschefernas operativa möten är viktiga för verksamheternas styrning. Under 2022 har 
dessa möten skett mer regelbundet vilket skapar en samsyn i genomförandet av insatserna. 

Korttidsenheten verkställer kortare beslut vilket medför ett annat arbetssätt när det gäller 
exempelvis genomförandeplan och dokumentation och detta är något som behöver 
tydliggöras ytterligare. I slutet av 2022 började de med en form av journalgranskning, där de 
inför kvalitetsmöte gick igenom dokumentationen för en brukare och tillsammans 
reflekterade över hur dokumentationen var utformad. Detta skapar ett lärande som redan 
börjar ge resultat. Varje vecka har de teamträffar då undersköterskor, sjuksköterskor, 
rehabpersonal, enhetschef och biståndshandläggarna går igenom brukarnas behov inför 
planering av vidare insatser. Detta arbetssätt har fungerat bra under flera år och har hjälpt 
verksamheten fått ett bra flöde på in- och utflyttar.  . 

Inom individ- och familjeomsorgens verksamheter har de arbetat för att öka öppenvård i 
egen regi. Myndighetsutövare beslutar om uppdrag gällande barn, ungdomar och familjer. I 
samband med en omorganisation inom verksamhetsområdet socialt stöd kompletterades 
öppenvårdsteamet med vuxenbehandlare och beroendestödjare. i februari 2022. 

Verksamheterna har tidigare haft brister avseende genomförandeplaner. Våren 2022 gick 
samtliga handläggare och utförare inom barn och unga en extern utbildning i syfte att arbeta 
med vårdplaner, uppdrag och genomförandeplaner. Utbildningsdagarna följdes upp med 
planeringsdag i syfte att arbeta med "smarta" mål i genomförandeplanerna. 
Utbildningsinsatsen har gett resultat då genomförandeplan nu finns i samtliga ärenden. 
Arbete kvarstår inom ekonomiskt bistånd där genomförandeplaner saknas i samtliga ärende. 
Egenkontroll skapad för 2023. 

Även för verksamheter inom LSS är dokumentation och genomförandeplaner ett arbete som 
varit aktuellt under 2022. Verksamheterna har till att börja med försökt säkerställa att alla 
brukare har en genomförandeplan, för att sedan arbete vidare med innehållet. 

  

Delsumma 

 Följa upp 
insats 

Totalbedömning 

Hemtjänstcheferna har tillsammans med samordnare, verksamhetschefer och 
biståndshandläggare gemensamma träffar som syftar till uppföljning, utvärdering och 
utveckling. Som ett led i detta har även enhetschef månadsavstämningar med 
biståndshandläggare för sitt distrikt, för att säkerställa att insatser utförs enligt beslut. Både 
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Delprocesser 

biståndshandläggare och chefer uppskattar avstämningarna och ser att besluten är mer 
överensstämmande med brukarnas behov. Besluten uppdateras och behoven följs oftare och 
mer regelbundet. 

På våra omsorgsboenden finns inga insatsbeslut. Därför är det viktigt att medarbetarna är 
uppmärksamma på individens behov och följer detta genom struktur24. Detta fungerar 
bättre och bättre, allt eftersom arbetssätt för SAMO's implementeras. 

Inom IFO barn och unga har handläggare varit den som ansvarat för uppföljning av 
öppenvårdsinsatser. Då dessa ärenden ökat väldigt mycket, har ansvaret under hösten 
istället lagts till samordnare för öppenvård. Beslut om fortsatt eller avslut av insats tas av 1:e 
socialsekreterare. En utvärdering av detta ska göras första kvartalet 2023.  

Utökning med en handläggartjänst har bidragit till att LSS-beslut har följts upp, vilket 
tidigare varit eftersatt under flera år. Arbetet med att verkställa beslut om kontaktperson har 
förbättrats under året och antalet ej verkställda beslut har minskat. Idag är det fyra beslut 
om kontaktperson som är kvar att verkställa. 

Delsumma 

 Avsluta 
insats 

Totalbedömning 

Inom äldreomsorgen har det identifierats en risk att insatser legat öppna även om beslutet 
är avslutat. Detta berodde till största del på att det funnits en del olikheter i HSL-insatser. 
Om en HSL-insats inte är avslutad, kan inte enhetschef för hemtjänst avsluta ärendet. 
Verkställigheten SoL märker nu tydligt av att HSL enheten arbetat aktivt med frågan och att 
delegerade insatser blivit mer likartade. 

Inom övriga verksamheter avslutas insatser där det är relevant. Inom socialt stöd arbetas det 
i nuläget för att insats i form av kontaktfamilj ska ses över och används i mindre omfattning 
än tidigare. 

Delsumma 

3.2 Stödprocess 

Delprocesser 

 Avvikels
er 

Totalbedömning 

Vi lever inte riktigt upp till vad som förväntas av oss gällande avvikelserapportering. Det 
finns anledning att tro att det fortfarande finns ett stort mörkertal gällande avvikelser, vilket 
vi behöver arbeta vidare med inom samtliga verksamheter. Förhoppningsvis kommer det 
underlätta att de själva kan skriva rapporten i verksamhetssystemet istället för på ett 
papper, men det behöver föras kontinuerlig dialog kring vikten av avvikelserapportering ute i 
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Delprocesser 

verksamheterna.  

Delsumma 

 Synpunkter och 
klagomål 

Totalbedömning 

Medarbetare på alla nivåer ska kunna ta emot klagomål och synpunkter. Vårdgivaren och 
den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ska ta emot och utreda klagomål 
och synpunkter som berör verksamhetens kvalitet från brukare/patienter, anhöriga, 
närstående, personal eller andra intressenter. Klagomål och synpunkter kan inkomma via 
telefon, brev, e-post eller genom personligt besök och kan ge viktig information som talar om 
vilka delar inom verksamheten som kan behöva utvecklas och förbättrats. Klagomål och 
synpunkter möjliggör för brukare och anhöriga att medverka i att förbättra kvalitén. 

Enheterna har ett väl fungerande arbetssätt för att utreda och återkoppla vid klagomål men i 
vardagen händer det fortfarande att de klagomål som tas emot ute på enheterna eller i 
telefonsamtal inte registreras. Detta gör det svårare för oss att hitta mönster och trender 
som indikerar brister. Utifrån de klagomål som finns registrerade kan vi se att vi behöver 
fortsätta arbeta för att förbättra vår kommunikation med våra brukare och anhöriga för att 
minska risken för missförstånd och på bästa sätt kunna ge brukare det stöd de behöver. 

Delsumma 

 Kompetensutveckl
ing 

Totalbedömning 

Inom äldreomsorgen är nu andelen utbildade undersköterskor 89,6% (tillsvidareanställda). 
En kompetensförsörjningsplan för sektorn är påbörjad vilket kan ge oss en plan för hur vi ska 
klara framtidens behov. 

Delsumma 

3.3 Ledning och styrning 

Delprocesser 

 KKiK 
Nyckeltal 

Totalbedömning 

Vi når vårt målvärde i 3 av 6 utvalda kvalitetsindikatorer, vilket ligger till grund för 
bedömningen att vi delvis uppnår vårt mål. 

Rapporten från KKiK lyfter två nyckeltal från sektor omsorg där resultatet är bra samtidigt 
som trenden är positiv. Dessa nyckeltal är dels väntetid till särskilt boende. Detta nyckeltal 
är svårt att påverka i det fall vi har stor platsbrist, men de senaste åren har vi haft ett jämnt 
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Delprocesser 

flöde och samtidigt arbetat med att inflytt ska kunna erbjudas så snart som möjligt. 

 
De lyfter också kostnaden för äldreomsorgen, där Orust kommun utmärker sig: 

 
  

Delsumma 
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4 Sammanfattning och analys 

4.1 Genomförande av analysen 

Analys är gjort utifrån varje enhets rapportering av hur de uppfyller de krav 
och mål som gäller för verksamheten enligt lagar och andra föreskrifter, men 
också följsamhet utifrån våra egna riktlinjer och rutiner. Detta fungerar väl i 
inom våra verksamheter, även om det fortfarande finns utrymme till 
förbättring. Uppföljningsarbetet har gjorts i grupp under 2022, där 
enhetschefer inom respektive verksamhetsområden gemensamt reflekterat 
över årets arbete och resultat. Detta tillvägagångssätt har ökat förståelsen för 
uppföljningsprocessen vilket på sikt kommer förbättra vår analys. 

Till varje delprocess har enhetscheferna tillsammans genomfört riskanalyser 
och en bedömning av om de behöver skapa en direkt åtgärd eller en 
egenkontroll. Åtgärderna är därför skapade mestadels på enhetsnivå. 

Vi använder oss också av offentlig statistik och nyckeltal från Kolada i vår 
bedömning. Detta ger oss en guidning i hur vi ligger till i jämförelse med andra 
kommuner, men också hur vi utvecklas inom kommunen. 

4.2 Sammanfattande bedömning 

Det bedrivs ett aktivt systematiskt kvalitetsarbete i verksamheterna. 
Kvalitetsarbetet sker både på övergripande och lokal nivå. Vår svårighet har 
varit att dokumentera det löpande i vårt IT-stöd, även om det fungerar bättre 
nu. Vi når våra uppsatta mål i flera av våra delprocesser, även om vi har lite 
kvar att arbeta med. Bedömning görs utifrån våra delprocesser samt 
socialstyrelsen kvalitetsområden. 

Kunskapsbaserad verksamhet 
En kunskapsbaserad verksamhet baseras på bästa tillgängliga kunskap och 
ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet. Den enskildes erfarenhet 
ska tas tillvara. Genom öppna jämförelser kan vi se att vi använder flera av de 
strukturerade arbetssätt som är med i jämförelsen, samt flera av de 
standardiserade bedömningsmetoderna. Vi saknar däremot den systematiska 
uppföljningen och vi behöver arbeta vidare med att uppdatera våra 
kompetensutvecklingsplaner med exempelvis våld i nära relation utifrån 
Socialstyrelsens reviderade författning. 

Självbestämmande och integritet 
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Självbestämmande och integritet innebär att den enskilde är delaktig, har 
inflytande och ges möjlighet till egna val. Risker och brister som generellt lyfts 
från verksamheterna är genomförandeplaner. Genomförandeplaner är ett 
verktyg för att den enskildes önskemål och behov ska komma till uttryck i 
genomförandet. I öppna jämförelser kan vi också se att vi behöver hitta 
metoder för brukarinflytande på både verksamhets- och övergripande nivå. 

Helhetssyn och samordning 
Helhetssyn utgår från den enskildes samlade livssituation. När den enskilde 
är behov av insatser från flera olika verksamheter eller professioner bör dessa 
vara samordnade. Insatserna ska präglas av god kontinuitet. Vår interna 
samverkan har utvecklats under åren och är nu både tydlig och fungerande. Vi 
behöver fortfarande komplettera vår externa samverkan i enskilda ärenden, 
där vi genom öppna jämförelser kan se att vi saknat överenskommelse med 
exempelvis arbetsförmedling, försäkringskassan samt några verksamheter 
inom regionen. 

Tillgänglighet 
Tillgängliga tjänster innebära att det är lätt att komma i kontakt med 
verksamheten och vid behov få del av tjänsterna inom rimlig tid. Information 
och kommunikation är begriplig och anpassad efter individer och olika 
gruppers behov. Kommunikation mellan den enskilde och professionen 
präglas av ömsesidighet och dialog. Vi har i öppna jämförelser en god 
tillgänglighet. Där ser vi att vi har socialjour för berörda delar, väntetid för 
personligt nybesök vid ekonomiskt bistånd max 14 dagar och vi erbjuder 
kommunal arbetsmarknadsinsats till alla personer inom ekonomiskt bistånd. 
Vi har också enklare hushållsekonomisk rådgivning inom ekonomiskt bistånd 
och öppen verksamhet till personer med psykisk funktionsnedsättning. Vi 
saknar dock vissa delar inom uppsökande verksamhet, både gällande 
hemlöshet och personer med psykisk funktionsnedsättning. Vi vet också att vi 
har lite att förbättra avseende den personliga tillgängligheten, men även detta 
förbättras år för år. Vi har inte heller uppnått vårt mål gällande diarieföring av 
synpunkter och klagomål och vi behöver tydliggöra hur den enskilde kan 
lämna synpunkter och klagomål. 

Trygghet och säkerhet 
Trygg och säker innebär att tjänsterna utförs enligt gällande regelverk. 
Tjänsterna är transparanta vilket innebär förutsägbart och möjlighet till insyn. 
Risk för kränkning, försummelse, fysisk eller psykisk skada förhindras genom 
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förebyggande arbete. Inom detta område har vi vår avvikelsehantering som 
inte bedöms tillräcklig. Vi har fortfarande ett stort arbete att göra här för att 
öka kunskapen om vad en avvikelse är och hur det ska hanteras. Rapportering 
och utredning enligt lex Sarah har bedömts tillräcklig. I öppna jämförelser lyfts 
inom detta kvalitetsområde exempelvis samordnad individuell plan och rutin 
för att inte röja skyddade personuppgifter. Båda dessa punkter har vi 
tillräckliga rutiner och följsamhet i. 

4.3 Utvecklingsområden 

Utifrån årets bedömning avseende kvalitet i våra verksamheter, har följande 
utvecklingsområden särskilt identifierats: 

Kunskapsbaserad verksamhet 
Utifrån nya föreskrifter och allmänna råd som trädde ikraft i november 2022 
kommer ett arbete göras för att synliggöra och förebygga våld i nära 
relationer. Metoden FREDA kommer användas för screening inom hela Socialt 
Stöd. Vi behöver också bli bättre på att ta reda på hur klienter och brukare 
upplever våra insatser och sociala tjänster och att de ger förväntat resultat. 
Individbaserad systematisk uppföljning (ISU) är ett sätt som kommer 
användas i arbetet med att förbättra kvalitet. 

Självbestämmande och integritet 
Att förbättra arbetet med genomförandeplaner är ett viktigt 
utvecklingsområde som ständigt behöver pågå. Dels på grund av nya 
medarbetare i verksamheterna men främst för att se och möta individens nya 
och förändrade behov. Andra sätt är är brukar- och medborgardialog som ska 
utvecklas. 

Fast omsorgskontakt inom hemtjänst är klart och under 2023 behöver vi 
arbeta med att utveckla innehållet i uppdraget avseende exempelvis relation 
med brukare och anhöriga, informationsflöde och delaktighet. 

Helhetssyn och samordning 
När 2023 års resultat av öppna jämförelser blir tillgängligt kommer vi fortsätta 
kartläggningen gällande vilka överenskommelser vi behöver komplettera för 
en god extern samverkan i enskilda ärenden. 

Tillgänglighet 
För att anpassa till nya behov och ny lagstiftning införs ett nytt 
verksamhetssystem inom hela individ- och familjeomsorgen. Det nya 



Kvalitetsberättelse 
 

36 
 

systemet ska även underlätta och effektivisera arbetet för handläggare och 
möjliggöra för brukare/klienter att vara delaktiga i sitt ärende. Införandet 
startade under hösten och ska vara fullt infört under våren 2023. 

Trygghet och säkerhet 
Arbetet med avvikelsehantering fortsätter under 2023 med information till 
varje arbetsgrupp. Verksamheternas ledningsgrupper påminner om att ta med 
punkten på enheternas kvalitetsmöten. 

Vi har blivit mer medvetna om vikten av krisberedskap. Kontinuitetsplaner 
saknas i våra verksamheter, så detta kommer vara ett arbete under 2023. Vi 
behöver planera för det otänkbara så vi vet hur vi kan upprätthålla våra 
verksamheter vid störningar i olika omfattning.



   Datum Diarienummer 1(1) 
  2023-03-01 KS/2023:410 
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1 Sammanfattning 

Patientsäkerhetsarbetet i kommunen utgår från hälso- och sjukvårdslagens 
intentioner om en god hälsa på lika villkor och en vård som ges med respekt 
för alla människors lika värde och den enskilda människans värdighet samt 
att den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde. 
Patientsäkerhetsarbetet utgår från vetenskap och beprövad erfarenhet och 
syftar till att eliminera risker och minska antalet uppkomna vårdskador genom 
ett systematiskt patientsäkerhetsarbete som genomsyrar hela verksamheten. 

Verksamhetschef, enhetschef och MAS har tillsammans med Hälso- och 
sjukvårdsenhetens personal under året arbetat med det systematiska 
kvalitetsarbetet med genomgång och justering av verksamhetens rutiner, 
utredning av klagomål och synpunkter, utredning av avvikelser, egenkontroller 
och riskanalyser ur ett patientperspektiv. 

2022 har arbetet med att göra en handlingsplan för ökad patientsäkerhet 
pågått. Den utgår från den nationella handlingsplanen för ökad 
patientsäkerhet från Socialstyrelsen. Vi har gjort en analys av vad vi behöver 
prioritera att arbeta i Orust kommun med. Handlingsplanen är nästan färdig 
och kommer att färdigställas under 2023. 

Vi har arbetat med God och nära vård i en arbetsgrupp bestående av 
sektorchef, verksamhetschef vård och omsorg, verksamhetschef socialt stöd 
och MAS tillsammans med Capio vårdcentral, öppenpsykiatri mottagningen. 
Gruppen leds av Lidija Beljic från vårdsamverkan fyrbodal. Vi har ett gott 
samarbete och det går framåt. Vi behöver nu implementera detta i våra 
verksamheter involvera invånarna och våra patienter/brukare. 

Detta arbete kommer att pågå under 2023. 

Under 2022 har digitala signeringslistor införts på alla enheter vilket har 
inneburit att läkemedelsavvikelserna har minskat. Då många 
läkemedelsavvikelser är glömd dos är digitala signeringslistor ett hjälpmedel 
då påminnelser kommer i appen i telefonen till personalen. 

Arbetet med Covid-19 har pågått även under 2022 även om det inte varit lika 
intensivt. Vaccinationer med ytterligare 2 doser har gjorts och de rutiner och 
riktlinjer för att hindra smittspridning har varit i stort sett oförändrade för vård 
och omsorg under hela året. 
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2 STRUKTUR 

2.1 Övergripande mål och strategier 

Målet är att det ska vara en God och säker vård lika för alla. 

Att ha adekvat kompetens hos personal. 

Säker och användarvänlig teknik. 

2.2 Organisation och ansvar 

Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, ska en 
patientsäkerhetsberättelse årligen upprättas av vårdgivaren. PSL syftar till att 
främja hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården. Med patientsäkerhet 
avses i PSL skydd mot vårdskada. Intentionen med ett lagstadgat krav att 
vårdgivare ska skriva patientsäkerhetsberättelser är att 

 förstärka vårdgivarnas kontroll över patientsäkerhetsarbetet i 
verksamheten 

 underlätta tillsyn 
 tillgodose informationsbehov hos andra intressenter som patienter, 

andra vårdgivare och patientorganisationer 

Enligt PSL ska det av patientsäkerhetsberättelsen framgå: 

 hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår 
 vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten 
 vilka resultat som har uppnåtts 

Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om 
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete framgår att 
patientsäkerhetsberättelsen, utöver vad som anges i PSL, ska innehålla 
uppgifter om: 

 hur ansvaret för patientsäkerhetsarbetet enligt 3 kap. 9 § PSL varit 
fördelat 

 hur patientsäkerheten genom egenkontroll enligt 5 kap. 2 § SOSFS 
2011:9 har följts upp och utvärderats 

 hur samverkan enligt 4 kap. 6 § SOSFS 2011:9 har möjliggjorts för att 
förebygga att patienter drabbas av vårdskada 

 hur risker för vårdskador har hanterats enligt 5 kap. SOSFS 2011:9 
 hur inkomna klagomål och synpunkter enligt 5 kap. 3 § SOSFS 2011:9 
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som har betydelse för patientsäkerheten har hanterats 

Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att 
bedöma hur det systematiska patientsäkerhetsarbetet har bedrivits i 
verksamheten samt att informationsbehovet hos externa intressenter 
tillgodoses. Från och med den 1 mars 2017 ska patientsäkerhetsberättelsen 
också innehålla uppgifter om bl.a. arbete kopplat till informationssäkerhet. 

Ansvar för patientsäkerhetsarbetet 

Sektorchef 

 Organisera verksamheten utifrån givna mål och resurser. 
 Bereda ärenden i nämnden så att de kan besluta enligt mål, uppdrag, 

riktlinjer och policys. 

Verksamhetschef HSL 

 Har ett samlat ansvar för att en god och säker vård säkerställs. 
 Fastställa och dokumentera rutiner för kvalitetsarbetet. 
 Att verksamheten arbetar enligt de riktlinjer och rutiner som gäller för 

en god och säker vård kan ges. 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS: 

 Det finns sådana rutiner att kontakt tas med läkare eller annan hälso- 
och sjukvårdspersonal när en patients tillstånd fordrar det 

 Beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med 
säkerheten för patienterna 

 Anmälan görs till den nämnd som ansvarar för ledningen av 
kommunens hälso- och sjukvård, om patienten i samband med vård 
eller behandling drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av 
allvarlig skada eller sjukdom och enligt 7 kap. 3§ PSF 

 Patienterna får en ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet 
inom kommunens ansvarsområde 

 Journaler förs i den omfattning som föreskrivs i patientdatalagen 
(2008:355) 

 Patienten får den hälso- och sjukvård som en läkare förordnat om 
 Rutinerna för läkemedelshanteringen är ändamålsenliga och fungerar 

väl  

Enhetschef 
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 Med stöd av ledningssystemet planera, leda, kontrollera, följa upp, 
utvärdera och förbättra verksamheten. 

 Tillsammans med medarbetare besluta om aktiviteter och åtgärder för 
att nå uppsatta mål och förbättra verksamheten. 

 Utreda avvikelser 
 Utreda och besvara klagomål och synpunkter 

Medarbetare 

 Alla medarbetare har ansvar för att medverka i det systematiska 
kvalitetsarbetet. 

 Medarbetare ska skapa förtroende och god kvalitet genom att visa 
engagemang och respekt i varje möte med brukare, patienter, anhöriga 
och varandra. 

 Hälso-och sjukvårdspersonal ska ge sakkunnig och omsorgsfull hälso-
och sjukvård utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. 

2.3 Kompetensutveckling 

Verksamheten Vård och omsorg har en utbildningssjuksköterska som har 
arbetat med många olika utbildningsinsatser. Exempelvis införandet av 
digitala signeringslistor, där hon är stöd till både sjuksköterskor, 
undersköterskor och enhetschefer. Hon har även haft utbildning och 
handledning i basala hygienrutiner på några enheter under tre dagar som ett 
projekt för att ytterligare förbättra och stärka hygienarbetet. 
Utbildningssjuksköterskans webb- baserade utbildningar i hygienrutiner har 
pågått under hela 2022. 

Under året har det varit flera olika utbildningar med delegerade hälso- och 
sjukvårds uppgifter till undersköterskor som nasogastrisk sond, stomivård, 
inkontinensvård, hostmaskin, ren intermittent katetrisering RIK. Det har 
fortgått med lyftutbildningar och delegeringsutbildningar till baspersonal som 
har fått anpassats efter Corona-restriktioner. 

Då vi utför uppdrag i väntan på ambulans, IVPA, så har vi kravet på oss att 
göra test i behandlingsriktlinjer varje år samt uppdatering av HLR rutiner. 
Testet i år gjordes av 32 sjuksköterskor, varav några nya i gruppen. De som 
anställts under året kommer få möjligheten utbilda sig under hösten. Mycket 
bra kunskaper som gagnar vår befolkning på ön. 

En sjuksköterska läser psykiatri då vi arbetar med förbyggande och tidiga 



Patientsäkerhetsberättelse 
 

8 
 

insatser för medborgarna i kommunen och individer med psykisk ohälsa är 
inget undantag. Via nätet har det varit utbildning i Suicidprevention (Svensk 
sjukvård, SPiSS), något som alla sjuksköterskor i kommunal hemsjukvård ska 
ha kunskap om och därmed har vi lagt den som obligatorisk att göra under 
året 

En sjuksköterska har läst Advanced Medical Life Support, AMLS, vilket är en 
fördjupning av medicinska tillstånd. 

Och förutom det så har det varit en hel del webbutbildningar med sårvård, 
diabetes och palliativ vård som våra sjuksköterskor har genomfört. 

2.4 Samverkan 

Team-träffar 

Legitimerad personal deltar tillsammans med enhetschef och baspersonal 
kontinuerligt på respektive enhets team-träffar inom Vård och omsorg och 
Stöd och omsorg. På team-träffen tas enskilda brukar/patientärende, med 
personens samtycke, upp. Enhetschef leder mötet och vid behov deltar även 
biståndshandläggare. 

Legitimerad personal samverkar också internt. Omvårdnadsansvarig 
sjuksköterska, rehab ansvarig arbetsterapeut och fysioterapeut träffas 
regelbundet, enhetsvis, för att utifrån sina olika professioner bidra till en god 
och säker vård för den enskilde patienten. 

 

 

 

Vårdsamverkan Fyrbodal, Närsjukvårdsgrupp 

Vårdsamverkan Fyrbodal är en samverkansorganisering som sedan år 2000 
arbetar enligt ett samverkansavtal mellan kommunerna i Fyrbodal och Västra 
Götalandsregionen (VGR). Ingående parter är de 14 kommunerna i Fyrbodal 
och Lilla Edet, NU-sjukvården, Norra hälso- och sjukvårdsnämnden samt 
övriga vårdgivare med avtal eller överenskommelser med hälso- och 
sjukvårdsnämnden i Fyrbodal. 

Varje ingående kommun har en lokal närsjukvårdsgrupp där representanter 
från kommun, vårdcentraler, rehab mottagningar, vuxen psykiatrisk öppenvård 
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samt barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvård ingår. Representanter från 
slutenvården kan vid behov kallas till närsjukvårdsgruppens möte via 
vårdsamverkan Fyrbodal. 

Kommunens närsjukvårdsgrupp träffas 2-3 gånger per termin. 
Minnesanteckningar läggs ut på vårdsamverkan Fyrbodals hemsida. På 
uppdrag av vårdsamverkan Fyrbodal har en handlingsplan för 
närsjukvårdsgruppen tagits fram för att säkra genomförandet och 
uppföljningen av gemensamma mål som finns på både regional, delregional 
och lokal nivå. Överenskommelsen om läkarmedverkan i den kommunala 
hälso- och sjukvården har utvärderats och förbättrats. 

Frågor som har diskuterats under 2022 har bland annat varit samverkan 
öppenpsykiatri, primärvård kommunal hälso-och sjukvård. Arbetet med Nära 
Vård har också tagit en stor del av tiden där vi jobbat både på 
Närsjukvårdsträffarna och haft andra möten tillsammans med projektledare 
Lidija Belsic. 

 

Läkarinsatser inom kommunal hälso- och sjukvård 

Sektor omsorg har upprättat en överenskommelse om läkarmedverkan i den 
kommunala hälso- och sjukvården med vårdcentralen Capio, Orust, som utgår 
från ramavtal om Västra Götalandsregionens läkarinsatser inom 
kommunernas hälso- och sjukvård. Denna lokala överenskommelse 
utvärderas en gång per halvår och gäller för ett år i taget. 

Under 2022 har läkemedelsgenomgångar enligt SOSFS 2012:9 och regional 
medicinsk riktlinje ”Läkemedelsgenomgång och läkemedelsberättelse” 
genomförts på särskilda boende och inom hemtjänst för patienter inskrivna i 
den kommunala hälso- och sjukvårdsenheten. Arbetet med medicinska 
vårdplaner har fortsatt under året så att i stort sett alla patienter har 
medicinska vårdplaner. 

Åtgärder 2023 

 Fortsatt arbete med implementering av Nära Vård 
 Kontinuerligt följa upp så att varje patient på särskilt boende och de 

patienter som av läkare bedöms ha behov har en aktuell medicinsk 
vårdplan. 

Enhet tandvård, Västra Götalandsregionen 



Patientsäkerhetsberättelse 
 

10 
 

Personer med omfattande vård- och omsorgsbehov har rätt att få intyg om 
nödvändig tandvård och en årlig munhälsobedömning utförd i sin bostad. 
Sjuksköterskor och biståndshandläggare har behörighet att utfärda intyg för 
nödvändig tandvård och erbjuda munvårdserbjudande. 

Enhet tandvård har under 2022 skickat två avvikelser. Avvikelser har minskat 
de senaste tre åren från 30 stycken 2019 till endast två stycken 2022. Dessa 
avvikelser handlar om patienter som har tackat ja till munhälsobedömning 
men sedan tackat nej när bedömningen väl ska utföras. 

Åtgärder 2023 

 MAS ska informera berörda sjuksköterskor om att informera 
patienterna på ett sådant sätt så att de inte tackar nej när 
munhälsobedömningen väl ska utföras. 

Samordnad vård och omsorgsplanering, SAMSA IT-tjänst 

I Västra Götaland finns sedan i september 2018 en ny överenskommelse och 
riktlinje mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen för samordnad 
vård- och omsorgsplanering och betalansvar som grundar sig på lagen om 
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (2017:612). 
Samtidigt introducerades en ny version av SAMSA IT-tjänst som är ett stöd 
för in- och utskrivningsprocessen från slutenvård. 

Avvikelser rörande kommunikation i SAMSA och brister i vårdens övergångar 
skickas till MAS från Västra Götalandsregionens avvikelsesystem Med 
Control. Av de 70 avvikelser (63 stycken 2021) som har inkommit till MAS 
under 2022 har kommunen orsakat 6 stycken och sjukhusen har orsakat 
resterande. De avvikelser som kommunen har orsakat handlar om avsaknad 
av vårdbegäran, avsaknad av kontaktuppgifter till boende eller 
hemtjänstgrupp och till ansvarig sjuksköterska, felaktig hantering av SIP-
kallelse. Dessa avvikelser är utredda och åtgärdade av berörda enheter. Ingen 
risk för vårdskada har förelegat. 

De avvikelser som sjukhuset, vårdcentralen eller öppen psykiatrin har orsakat 
gäller främst brister i följsamheten till SAMSA rutinen, oklara 
läkemedelsordinationer och brister i överrapportering. I några av fallen hade 
vårdskada kunnat uppkomma om ansvarig inom kommunen inte 
uppmärksammat till exempel oklara läkemedelsordinationer. 

Åtgärder 2023 
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 Via socialchefsnätverk och MAS nätverk samt på närsjukvårdsmöte 
uppmärksamma Vårdsamverkan Fyrbodal på de ökade antalet 
avvikelser. 

 På enhetsnivå informera alla, som har behörighet att dokumentera i 
SAMSA, om vikten av att kontrollera att aktuella kontaktuppgifter och 
ADL bedömning finns för varje patient som finns registrerad i SAMSA. 
Respektive verksamhetschef ansvarar för att så sker. Detta är ett 
fortlöpande arbete som måste göras kontinuerligt. 

Samverkande sjukvård 

Samverkande sjukvård är ett uppdrag till NU-sjukvården från Norra hälso- 
och sjukvårdsnämnden och regleras i Vårdöverenskommelsen. Samverkande 
sjukvård har som uppdrag att samordna vårdgivare i Fyrbodal för att göra det 
bästa för patienten och för att använda sjukvårdsresurserna på bästa sätt. 
När vårdcentral, 1177 vårdguiden på telefon, kommunal hälso- och sjukvård, 
ambulans, MÄVA, hemtjänst, SOS-alarm och jourcentral samarbetar kan 
fokus bevaras på patienten och på vad som blir bäst i det enskilda fallet. 

Hälso- och sjukvårdsenhetens sjuksköterskor har under året genomfört 
överenskomna samverkansuppdrag enligt nedan 

 24: 1177-uppdrag 
 19: Hemtjänstuppdrag 
 0: MÄVA uppdrag 
 15: Ambulansuppdrag 
 14: IVPA uppdrag (i väntan på ambulans) 
 0: Vårdcentralsuppdrag 
 0: Mobila teamet 
 1: Närsjukvårdsteamet fyrbodal 
 2: Sjukvårdens larmcentral 

Totalt 76 stycken uppdrag under året och vår verksamhet har tackat nej till tre 
stycken uppdrag för att den egna verksamheten har krävt det. Det är en 
ökning från föregående år från 47 till 76.  

Avtalet för samverkande sjukvård är uppsagt av Norra hälso- och 
sjukvårdsnämnden från och med 240101. Samverkansuppdragen kommer 
under 2023 att fortgå enligt avtalet.  
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2.5 Patienters och närståendes delaktighet 

Detta är ett område som kan bli bättre. Vi är transparanta och har dialog med 
anhöriga och patienter när väl avvikelser skett. Men behöver ha ett annat 
arbetssätt för att göra dem mer delaktiga att förebygga och upptäcka risker. 
Detta är ett pågående arbete som behöver fortsätta. 

Åtgärder 2023 är att göra patienten och anhöriga mer delaktiga genom att ta 
tillvara deras erfarenheter och kunskaper. Vi behöver jobba mer 
personcentrerat. Göra flera dokumenterade vårdplaner. Patienter som är väl 
insatta i sin vård bidrar till att vårdförloppet blir som det är tänkt och till att 
avvikelser uppmärksammas. 

2.6 Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet 

I lagstiftningen finns det bestämmelser som reglerar skyldigheter att 
rapportera vårdskador och risker för vårdskador (patientsäkerhetslagen). Att 
identifiera, rapportera, analysera och åtgärda avvikelser samt återföra och 
utvärdera vidtagna åtgärder för att avvikelsen inte ska upprepas är en mycket 
viktig del i det systematiska kvalitetsarbetet. 

En avvikelserapport kan hanteras i verksamhetssystemet Procapita, men kan 
också ligga till grund för en Lex Maria anmälan till Inspektionen för Vård och 
omsorg (IVO)som görs av medicinskt ansvarig sjuksköterska. 

Det är respektive enhetschefs ansvar att ta upp inkomna avvikelser på 
enhetens kvalitets- och verksamhetsmöten Där ska teamet, bestående av 
enhetschef, baspersonal och i förekommande fall omvårdnadsansvarig 
sjuksköterska och arbetsterapeut och/eller fysioterapeut, gå igenom 
enhetens avvikelser. Hälso- och sjukvårdsenheten hanterar avvikelser som 
legitimerad personal har varit inblandad i. 

I respektive ledningsgrupp redovisas sedan resultat och åtgärder på 
verksamhetsnivå för att slutligen nå ledningsgruppen för sektor omsorg som 
ansvarar för en ändamålsenlig avvikelsehantering och en god kvalitet. 

Alla händelser som har medfört eller skulle ha kunnat medföra en allvarlig 
vård skada utreds och anmäls av MAS, enligt Lex Maria, till Inspektionen för 
Vård och omsorg (IVO). Under 2022 har två lex Maria anmälan till IVO gjorts 
av MAS. 

Svar från IVO har inkommit. IVO bedömer att vårdgivaren har fullgjort sin 
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skyldighet att utreda och anmäla, att vårdgivarens slutsatser är rimliga och 
adekvata samt att planerade och vidtagna åtgärder bidrar till att förhindra att 
något liknande kan inträffa igen i den ena av anmälningarna. I den andra har 
IVO kritiserat den anmälda sjuksköterskan för fördröjning av hjälp till 
patienten. 

2.7 Klagomål och synpunkter 

Medarbetare på alla nivåer ska kunna ta emot klagomål och synpunkter. 
Vårdgivaren ska ta emot och utreda klagomål och synpunkter som berör 
verksamhetens kvalitet från patienter, anhöriga, närstående, personal eller 
andra intressenter. 

Klagomål och synpunkter kan inkomma via e-tjänst, telefon, brev, e-post eller 
genom personligt besök. Klagomål och synpunkter kan ge viktig information 
som talar om vilka delar inom verksamheten som kan behöva utvecklas och 
förbättrats. Klagomål och synpunkter möjliggör för patienter och anhöriga att 
medverka i att förbättra kvalitén. Inkomna klagomål och synpunkter ska 
sammanställas och analyseras för att vårdgivaren ska kunna se mönster och 
trender som indikerar brister i verksamhetens kvalitet. 

2022 har fem klagomål registrerats. Klagomålen har handlat om bemötande, 
utförda insatser från både sjuksköterska och rehab, varför en patient blivit 
utskriven från hemsjukvården, brist på hjälpmedel och vilka hjälpmedels som 
användes. De är alla genomgångna samt där det varit anhöriga som har 
lämnat synpunkterna har dessa fått återkoppling inom ett par dagar antingen 
direkt via telefonsamtal eller mail. Dialog har förts med ansvarig 
sjuksköterska och vi har pratat om rutiner. 

Åtgärder 2023 

 Fortsätta att ta emot, utreda och åtgärda inkomna klagomål och 
synpunkter på ett systematiskt sätt. Enhetschef får ansvara för att så 
sker. 

 Regelbunden sammanställning och analys av inkomna klagomål på 
hälso- och sjukvårdens område ska göras. Enhetschef får ansvara för 
att så sker. 

 
Patientnämnden 

Både kommuner och landsting/regioner har som sjukvårdshuvudmän 
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skyldighet att tillhandahålla patientnämndsverksamhet. Västra 
Götalandsregionen (VGR) tillhandahåller patientnämndsverksamhet enligt 
lagen (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården åt 
kommunerna i regionen. 

Patientnämndens huvudsakliga uppgift är att på ett lämpligt sätt hjälpa 
patienter att få svar på sina frågor gällande klagomål på den hälso- och 
sjukvård som bedrivs enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) av 
kommunen. Under 2022 har inga klagomål kommit via patientnämnden. 

Åtgärder 2023 

 MAS ska fortsätta med att tydlig information om 
patientnämndsverksamheten går ut till både medarbetare och 
patienter. 

2.8 Egenkontroll 

Hygienrond utförs en gång per år. PPM mätning av basala hygienrutiner och 
klädregler som SKR initierar. Det kommer att fortsätta med detta under 2023. 

3 PROCESS - åtgärder för att öka patientsäkerheten 

Under 2022 har vi arbetat med att ta fram en handlingsplan för ökad 
patientsäkerhet i Orust kommun. 

 Den utgår från den nationella handlingsplanen Agera för säker vård 
från Socialstyrelsen. Verksamhetschef, MAS, enhetschef för hälso- och 
sjukvårdsenheten och enhetschef för korttidsenheten har arbetat med 
att göra en analys av vår verksamhet enligt modell från SKR. Analysen 
är färdig och nu håller handlingsplanen på att växa fram.  

Enligt den nationella handlingsplanen är det 4 grundläggande förutsättningar 
för en säker vård 

 Engagerad ledning och tydlig styrning 
 En god säkerhetskultur 
 Adekvat kunskap och kompetens 
 Patienten som medskapare    

5 prioriterade fokusområden 

 Öka kunskapen om inträffade vårdskador 
 Tillförlitliga och säkra system och processer 
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 Säker vård här och nu 
 Stärka analys, lärande och utveckling 
 öka riskmedvetenhet och beredskap 

Vår analys har kommit fram till att vi kommer prioritera arbetet med avvikelser 
och våra kvalitetsregister som Senior Alert, palliativ register och BPSD. Vi 
behöver informera och utbilda chefer och personal om detta. Arbetet med att 
färdigställa handlingsplanen fortsätter under 2023. 

3.1 Riskanalys 

Vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS 
ska fortlöpande bedöma om det finns risk för att händelser skulle kunna 
inträffa som kan medföra brister i verksamhetens kvalitet. Sannolikheten för 
att en sådan händelse kan komma att inträffa ska uppskattas och negativa 
konsekvenser som en sådan händelse kan medföra ska bedömas. 

Sektor omsorg har en rutin för riskanalys där sannolikhet och konsekvenser 
kan bedömas både ur brukare/patientperspektiv och ur ett 
organisationsperspektiv. 

Under 2022 har ett antal riskanalyser gjorts. Riskanalyserna har utgått från 
redan kända händelser såsom allvarliga avvikelser och Lex Maria anmälningar 
samt negativa händelser som verksamheten har identifierat skulle kunna 
uppstå. 

Åtgärder 2023 

 Fortsätta att göra riskanalyser som kan bidra till en ytterligare ökad 
patientsäkerhet. 

3.2 Utredning av händelser - vårdskador 

Två vård skador har utretts och anmälts till IVO. Den ena gällde stöld och 
manipulering av narkotiskt preparat vilket kan har resulterat i att patienten 
inte fick sina smärtstillande tabletter. IVO återkopplade att kommunen följt de 
riktlinjer som finns och upptäckt svinnet och manipuleringen och vidtog då de 
åtgärder som bedömdes adekvata. 

Den andra var en sjuksköterska som inte åkte till en patient som var 
okontaktbar med lågt blodsocker utan behandlingen fördröjdes. IVO 
kritiserade henne för detta.  
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3.3 Informationssäkerhet 

Loggning av journaler HSL 

Loggning av hälso- och sjukvårdsjournaler är utfört 2022 enligt rutin. Inga 
oegentligheter hittades vid dessa tillfällen. 

Åtgärder 2023 

 Utföra loggningar enligt rutin. 

 

Granskning av journaler HSL 

Det har gjorts en mindre kollegial granskning under året och fokus legat på 
vårdplaner och hälsoproblem. De journaler som granskades visade sig till viss 
del ha vårdplaner. 

Åtgärder 2023 

 Kollegial journalgranskning kommer att genomföras under 2023. 
Mallen kommer att fokusera på uppföljning, vårdplaner och 
hälsoproblem. Journalerna ska granskas av teamet (sjuksköterska, 
arbetsterapeut och fysioterapeut) tillsammans. 

 Aktivera arbetet med uppföljning, hälsoproblem och vårdplaner i 
journalerna. Det ska i varje journal finnas bedömningar av 
sjuksköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut avseende ADL (allmän 
daglig livsföring) förmåga. 

E-tjänstekort 

I samband med införande av e-tjänstekort tecknade Orust kommun avtal med 
Inera AB, leverantör av e-tjänstekort och Västra Götalandsregionen som 
administrerar och ger ut kort enligt SITHS-konceptet. Enligt avtalet förbinder 
sig Orust kommun att uppfylla en rad olika krav och följa de anvisningar som 
framgår i avtalen, den så kallade HSA-policytillämpningen. 

Revisioner är genomförda av verksamhetschef för Hälso- och sjukvården 
enligt upprättad rutin. Inga anmärkningar gällande efterlevnaden av HSA-
policytillämpningen har noterats under året. 

Åtgärder 2023 

 Utföra revision enligt rutin. 
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Hälso- och sjukvårdens dokument på intranätet 

De dokument på intranätet som berör den kommunala hälso- och sjukvården 
har under 2022 kvalitetsgranskats och i förekommande fall reviderats av MAS 
i samråd med och/eller på uppdrag av Hälso- och sjukvårdsenheten. Hälso- 
och sjukvårdsenheten har systematiskt gått igenom en del av dokumenten på 
kvalitets- och verksamhetsmöten under året. 

Åtgärder 2023 

 MAS ska årligen kvalitetsgranska och vid behov uppdatera samtliga 
dokument som berör den kommunala hälso- och sjukvården på 
intranätet. 

 Dokumenten ska systematiskt och vid behov av justeringar gås igenom 
på Hälso- och sjukvårdsenhetens kvalitets- och verksamhetsmöten 
och i förekommande fall i sektor omsorgs ledningsgrupp och på andra 
berörda verksamheters kvalitets- och verksamhetsmöten. 
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4 RESULTAT OCH ANALYS 

4.1 Egenkontroll 

 

Egenkontrol
l 

Svar Kommentar 

Svenska 
HALT-
mätning 

 
Uppfyllt 
(2022) 

Haltmätning utförd 2022 och resultatet visar att Orust har lite 
mindre infektioner och antibiotikabehandling än genomsnittet i 
Sverige under mättillfället. De flesta parametrar är dock som 
genomsnittet inget som sticker ut. 

Palliativregi
stret 

 Delvis 
uppfyllt 
(2022) 

Svenska palliativregistret 

Alla patienter som avlider inom Vård och omsorg och Stöd och 
omsorg registreras av omvårdnadsansvarig sjuksköterska 
tillsammans med baspersonal i registret. Under 2022 har den 
nationellt beslutade täckningsgraden på 70 % inte uppnåtts. 44% 
har registrerats. Det är mycket få kommuner i Västra Götaland 
som har uppnått beslutad täckningsgrad. 

Resultatet är något sämre än 2021. 

Resultatet nedan på kvalitetsindikatorerna är totalt för de som 
registrerats på Orust. Delar man upp det eget boende, Säbo och 
korttidsboende så ser siffrorna lite annorlunda ut och vi har fler 
brytpunktsamtal på korttidsboende och eget boende. detta kan 
bero på att på säbo är det svårt för en del av de boende att 
medverka på brytpunktsamtal och då blir det nej på frågan även 
om tex anhöriga har haft samtal. 

Det finns inget som tyder på att de patienter som inte har blivit 
registrerade i Svenska Palliativregistret skulle ha fått en sämre 
vård i livets slutskede. Inga klagomål från anhöriga har inkommit 
till Hälso- och sjukvårdsenheten avseende vården i livets 
slutskede. 

2022 kvalitetsindikatorer 2022 

resultat % målvärde 
% 

68 % dokumenterat brytpunktsamtal 98 

92 % Ord stark opiod inj vid 
smärtgenombrott 

98 

92 % ord inj ångestdämpande vid behov 98 
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Egenkontrol
l 

Svar Kommentar 

76 % smärtskattas sista levnadsveckan 100 

74 % dokumenterad munhälsobedömning 
sista levnads veckan 

90 

86 % utan trycksår grad 2-4 90 

78 % mänsklig närvaro i dödsögonblicket 90 

 

  

Hygienrond 
(checklista) 

 
Uppfyllt 
(2022) 

 

Redovisa 
inkomna 
remisser om 
underlaget 
var 
tillräckligt 
eller om 
remissen 
fick skickas 
tillbaka för 
kompletteri
ng 

 
Uppfyllt 
(Tertial 
3 2022) 

Det har inkommit 18 remisser var av 3 har fått skickas tillbaka för 
komplettering. Det känns acceptabelt. Det har arbetats fram en 
mall vad hälso- och sjukvårdsenheten behöver ha för uppgifter 
för att kunna göra rätt bedömning. Mallen finns på vårdcentralen 
som skriver de flesta remisserna. Detta har givit resultat att färre 
remisser behöver kompletteras. 

Antal dagar 
från remiss 
till beslut 
om 
kommunal 
hälso- och 
sjukvård 

 
Uppfyllt 
(Tertial 
1 2022) 

 

Antal 
patienter 
med 
Hälsoplan i 
journalen 

 Delvis 
uppfyllt 
(Tertial 
1 2022) 
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4.2 Checklista: Hygienrond 

Egenkontroll Frågor Svar, Antal 

Struktur finns för att 
säkerställa god hygienisk 
standard 

 Uppfyllt 12 (st) 

 Ej svarat 16 (st) 

   

Vårdhygieniska riktlinjer 
och rutiner är kända och 
följs av alla 
personalkategorier 

 Uppfyllt 9 (st) 

 Delvis uppfyllt 4 (st) 

 Ej svarat 15 (st) 

Person med definierat 
ansvarsområde vårdhygien 
finns på enheten, till 
exempel hygienombud 

 Uppfyllt 14 (st) 

 Ej uppfyllt 1 (st) 

 Ej svarat 13 (st) 

Genomgång av basala 
hygienrutiner och klädregler 
ingår för all ny personal på 
enheten 

 Uppfyllt 14 (st) 

 Delvis uppfyllt 1 (st) 

 Ej svarat 13 (st) 

All personal ges möjlighet 
till återkommande 
vårdhygienisk utbildning 
och uppdatering 

 Uppfyllt 15 (st) 

 Ej svarat 13 (st) 

Linjechef, 
omvårdnadspersonal och 
sjuksköterska har ett aktivt 
samarbete inom området 
vårdhygien 

 Uppfyllt 11 (st) 

 Delvis uppfyllt 2 (st) 

 Ej uppfyllt 1 (st) 

 Ej svarat 14 (st) 

Mätningar avseende 
följsamhet till basala 
hygienrutiner och klädregler 
sker regelbundet 

 Uppfyllt 2 (st) 

 Delvis uppfyllt 4 (st) 

 Ej uppfyllt 7 (st) 

 Ej svarat 15 (st) 

Resultatet från mätningarna 
analyseras och återkopplas 

 Uppfyllt 1 (st) 

 Delvis uppfyllt 3 (st) 

 Ej uppfyllt 9 (st) 

 Ej svarat 15 (st) 

Hygienrond 
(checklista) 

Tillgång till vårdhygienisk 
enhet finns 

 Uppfyllt 15 (st) 

 Ej svarat 13 (st) 
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Egenkontroll Frågor Svar, Antal 

All personal bär kortärmade 
arbetskläder i direkt och 
indirekt vård- och 
omsorgsarbete 

 Uppfyllt 13 (st) 

 Delvis uppfyllt 1 (st) 

 Ej svarat 14 (st) 

Förutsättningar finns för att 
byta arbetskläder dagligen 
samt vid behov 

 Uppfyllt 14 (st) 

 Ej uppfyllt 1 (st) 

 Ej svarat 13 (st) 

Rutin för hantering av 
arbetskläder finns och är 
känd av all personal 

 Uppfyllt 14 (st) 

 Delvis uppfyllt 1 (st) 

 Ej svarat 13 (st) 

Handdesinfektionsmedel 
finns lättåtkomligt där 
direkt och indirekt vård- 
och omsorgsarbete utförs 

 Uppfyllt 14 (st) 

 Delvis uppfyllt 1 (st) 

 Ej svarat 13 (st) 

Handdesinfektion utförs 
före och efter direkt och 
indirekt vård- och 
omsorgsarbete 

 Uppfyllt 6 (st) 

 Ej svarat 22 (st) 

Tvättställ, flytande tvål och 
torkpapper finns 
lättåtkomligt där direkt och 
indirekt vård- och 
omsorgsarbete utförs 

 Uppfyllt 10 (st) 

 Delvis uppfyllt 4 (st) 

 Ej svarat 14 (st) 

All personal i direkt och 
indirekt vård- och 
omsorgsarbete har 
obeklädda och osmyckade 
händer och underarmar 
med hel hud 

 Uppfyllt 11 (st) 

 Delvis uppfyllt 4 (st) 

 Ej svarat 13 (st) 

Handskar används vid risk 
för kontakt med 
kroppsvätskor 

 Uppfyllt 14 (st) 

 Delvis uppfyllt 1 (st) 

 Ej svarat 13 (st) 

Engångsförkläde används 
när det finns risk för att 
arbetskläderna kommer i 
kontakt med kroppsvätskor 
och biologiskt material 

 Uppfyllt 10 (st) 

 Delvis uppfyllt 5 (st) 

 Ej svarat 13 (st) 
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Egenkontroll Frågor Svar, Antal 

Vårdtagare informeras om 
vikten av handhygien, hjälp 
erbjuds vid behov 

 Uppfyllt 13 (st) 

 Ej svarat 15 (st) 

Kunskap finns om 
riskfaktorer för 
smittspridning. 
Vårdhygieniska åtgärder 
vidtas vid behov 

 Uppfyllt 13 (st) 

 Delvis uppfyllt 1 (st) 

 Ej svarat 14 (st) 

Punktdesinfektion utförs 
vid spill av kroppsvätskor 

 

Rutin finns för rengöring av 
hjälpmedel samt 
medicinteknisk utrustning 

 Uppfyllt 11 (st) 

 Delvis uppfyllt 2 (st) 

 Ej svarat 15 (st) 

Städrutin finns för 
gemensamma utrymmen, 
vårdtagarnära ytor och 
slutstädning hos vårdtagare 

 Uppfyllt 12 (st) 

 Ej uppfyllt 1 (st) 

 Ej svarat 15 (st) 

Rutin för säker hantering av 
tvätt finns 

 Uppfyllt 12 (st) 

 Delvis uppfyllt 1 (st) 

 Ej uppfyllt 1 (st) 

 Ej svarat 14 (st) 

Säkerhetsprodukter 
används vid injektioner och 
provtagning samt läggs i 
behållare för skärande och 
stickande avfall 

 Uppfyllt 15 (st) 

 Ej svarat 13 (st) 

Sterila produkter och 
produkter med krav på 
renhet förvaras och 
hanteras så att 
renhetsgraden bibehålls 

 Uppfyllt 13 (st) 

 Ej svarat 15 (st) 

Spoldesinfektor finns och 
används korrekt för 
rengöring och desinfektion 

 Uppfyllt 7 (st) 

 Delvis uppfyllt 1 (st) 

 Ej uppfyllt 1 (st) 

 Ej svarat 19 (st) 
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Egenkontroll Frågor Svar, Antal 

Diskdesinfektor finns och 
används korrekt för 
rengöring och desinfektion 

 Uppfyllt 7 (st) 

 Delvis uppfyllt 1 (st) 

 Ej svarat 20 (st) 

Kvalitetskontroller av spol- 
och diskdesinfektorer 
genomförs och 
dokumenteras 

 Uppfyllt 7 (st) 

 Delvis uppfyllt 1 (st) 

 Ej uppfyllt 1 (st) 

 Ej svarat 19 (st) 

Riskbedömning gällande 
vårdhygieniska aspekter 
kring livsmedelshantering 
har genomförts 

 Uppfyllt 8 (st) 

 Ej uppfyllt 1 (st) 

 Ej svarat 19 (st) 

Hänsyn tas till 
vårdhygieniska aspekter vid 
om- och nybyggnation samt 
vid inköp av möbler till 
gemensamhetsutrymmen 

 

Rutin finns som beskriver 
åtgärder vid misstanke om 
smittspridning och 
anhopning av infektioner 

 Uppfyllt 14 (st) 

 Ej uppfyllt 1 (st) 

 Ej svarat 13 (st) 

Riskbedömning genomförs 
vid förekomst av djur i vård 
och omsorg 

 Uppfyllt 8 (st) 

 Ej uppfyllt 1 (st) 

 Ej svarat 19 (st) 

 

4.3 Avvikelser 

Avvikelser 

I lagstiftningen finns det bestämmelser som reglerar skyldigheter att 
rapportera vårdskador och risker för vårdskador (patientsäkerhetslagen). Att 
identifiera, rapportera, analysera och åtgärda avvikelser samt återföra och 
utvärdera vidtagna åtgärder för att avvikelsen inte ska upprepas är en mycket 
viktig del i det systematiska kvalitetsarbetet. 

En avvikelserapport kan hanteras i verksamhetssystemet Procapita, men kan 
också ligga till grund för en Lex Maria anmälan till Inspektionen för Vård och 
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omsorg, IVO, som görs av medicinskt ansvarig sjuksköterska. 

Det är respektive enhetschefs ansvar att ta upp inkomna avvikelser på 
enhetens kvalitets- och verksamhetsmöten Där ska teamet, bestående av 
enhetschef, baspersonal och i förekommande fall omvårdnadsansvarig 
sjuksköterska och arbetsterapeut och/eller fysioterapeut, gå igenom 
enhetens avvikelser. Hälso- och sjukvårdsenheten hanterar avvikelser som 
legitimerad personal har varit inblandad i. 

I respektive ledningsgrupp redovisas sedan resultat och åtgärder på 
verksamhetsnivå för att slutligen nå ledningsgruppen för Sektor omsorg som 
ansvarar för en ändamålsenlig avvikelsehantering och en god kvalitet. 

Läkemedelsavvikelser 

Läkemedelsavvikelserna har minskat. De flesta är glömda doser 6 stycken har 
krävt att läkarkontakt tagits. Under 2022 har digitala signeringslistor införts 
och det har minskat läkemedelsavvikelserna då de glömda doserna är mindre 
eftersom all personal påminns i appen om doser som ska ges. Vi har succesivt 
under första halvan av 2022 inför det på alla enheter och det kommer 
förhoppningsvis bli ännu bättre 2023 då alla är mer intrimmade i systemet. 

Fall avvikelserna har ökat något och det flesta fallen orsakar ingen skada eller 
mindre hudskador och smärta. 8 fall orsakade att personen fick vårdas på 
sjukhus. 

Omvårdnadsavvikelser 

Omvårdnadsavvikelser är oftast utebliven insats, dessa har minskat något 
under 2022. 

Rehab och hjälpmedelsavvikelser 

Rehab och hjälpmedelsavvikelserna fördelar sig som 9 stycken felaktigt 
använt hjälpmedel och 10 stycken som utebliven rehabinsats. 

Övriga HSL avvikelser 

Dessa avvikelser är bland annat felaktigheter i saldot på kontrolläkemdel. 



Patientsäkerhetsberättelse 
 

25 
 

4.3.1 HSL 

Avvikelser 
Summa 
ackumule
rat 

 

Fallavvikelse
r 

616 

 

Läkemedelsa
vvikelser 

293 

 

Rehabiliterin
g- och 
hjälpmedelsa
vvikelser 

16 

 

Omvårdnad 9 
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Avvikelser 
Summa 
ackumule
rat 

 

Övrigt HSL 6 

 

4.4 Klagomål och synpunkter 

2022 har fem klagomål registrerats. Klagomålen har handlat om bemötande 
och fördröjning/utebliven åtgärd. Ett var klagomål att de ej fått önskade 
hjälpmedel. Ibland är det inte enbart kommunen som klagomålet berör utan 
även Capio vårdcentral och läkarinsatser som tagit tid att få till. De är alla 
genomgångna samt där det varit anhöriga som har lämnat synpunkterna har 
dessa fått återkoppling inom ett par dagar antingen direkt via telefonsamtal 
eller mail. Dialog har förts med ansvarig sjuksköterska. 

Det har troligtvis varit fler klagomål som inte registrerats utan tagits om hand 
direkt när klagomålet kommit. 

Åtgärd 2023: 

Registrera alla inkomna klagomål och uppmuntra anhöriga att använda E-
tjänsten när klagomål tas upp så det blir registrerat. 

4.5 Händelser och vårdskador 

Lex Maria 

Alla händelser som har medfört eller skulle ha kunnat medföra en allvarlig 
vårdskada utreds och anmäls av MAS, enligt Lex Maria, till Inspektionen för 
Vård och omsorg (IVO).  Under 2022 har två lex Maria anmälan till IVO gjorts 
av MAS. 

Svar från IVO har inkommit. IVO bedömer att vårdgivaren har fullgjort sin 
skyldighet att utreda och anmäla, att vårdgivarens slutsatser är rimliga och 
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adekvata samt att planerade och vidtagna åtgärder bidrar till att förhindra att 
något liknande kan inträffa igen. 

I det ena fallet har IVO kritiserat sjuksköterskan för fördröjd behandling och 
insatser för en patient. 
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4.6 Riskanalys 

 

4 

    

3 

    

2 

    

Sa
nn

ol
ik

he
t 

1 

    

  1 2 3 4 

  Konsekvens 

 

Åtgärder krävs Inget agerande krävs Totalt: 2 

 

Åtgärder krävs 
Uppmärksamhet krävs 
Inget agerande krävs 

 Sannolikhet Konsekvens 

4 Mycket stor Katastrofal 
3 Stor Betydande 
2 Liten Måttlig 
1 Mycket liten Mindre 

 

   Risker 

Sannolikh
et & 
Konsekve
ns 

Riskres
pons 

 Åtgärder 
Slutdatu
m 

1  Arbete med våra 
kvalitetsregister 
prioriteras bort. 

2. Liten 
3. 
Betydande 

    

1

2

1 1
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   Risker 

Sannolikh
et & 
Konsekve
ns 

Riskres
pons 

 Åtgärder 
Slutdatu
m 

 
Konsekvensbeskriv
ning 
Att vi inte har 
följsamhet i 
brukares mående 
samt att vi missar 
följa upp de 
riskområden som är 
kopplade till 
kvalitetsregistret. 

2  Synpunkter och 
klagomål diarieförs 
inte alltid 
 
Konsekvensbeskriv
ning 
Svårt att se ett 
mönster på grund av 
mörkertal 

2. Liten 
2. Måttlig 

    

  Fördröjning av 
utredning och 
inskrivning på 
grund av dåligt 
underlag i 
remissen 
 
Konsekvensbeskriv
ning 
Utebliven eller 
fördröjd kommunal 
hälso- och sjukvård 

Ej bedömt 
Ej bedömt 

    

 

Det har gjorts ett omtag kring att alla enheter ska ha senior alert ombud och 
att alla sjuksköterskor har inloggning till registren. Ett mera aktivt samarbete 
mellan undersköterskor och sjuksköterskor. 

Detta gäller både Senior Alert, Palliativ registret och BPSD. 
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I den lokala handlingsplanen för patientsäkerhet som håller på att 
färdigställas har vi prioriterat arbetet med kvalitetsregistren. Mer utbildning 
och information kring detta ska alla enhetschefer och hälso- och 
sjukvårdsenheten få av MAS. 

4.7 Hälso- och sjukvård 

4.7.1 Synpunkter och klagomål hälso- och sjukvård 

Totalbedömning 

Med all sannolikhet finns ett mörkertal då inte alla klagomål registreras. 
Många tas om hand direkt och åtgärdas och återkopplas direkt vid ett 
telefonsamtal eller vid samtal med den som klagar. 

Vi har nu en e-tjänst där den som klagar kan skriva in sitt klagomål direkt på 
Orust.se. Det kan göra att fler klagomål registreras. Detta kan göra att det är 
lättare att se mönster och att följa upp klagomålen. 

4.7.2 Öppna jämförelser - Kommunal hälso- och sjukvård 

Totalbedömning 

Inom hälso- och sjukvårdsenheten arbetar vi efter nationella riktlinjer men de 
flesta av dessa är inte nedskrivna i rutiner hos oss på Orust kommun och 
tagna av politik eller ledning vilket är något vi arbetar med nu under 2023. 

4.7.3 Kvalitetsmätningar HSL 

Totalbedömning 

HALT-mätning är utförd 2022 visar på bra resultat. 

Vi ligger lågt med pågående antibiotikabehandlingar och har få trycksår. 

Vi kommer fortsätta att delta i HALT-mätning 2023. 

Registrering i Palliativregistret har gjorts under flera år och vi har förbättrat 
oss på en del punkter och något sämre på vissa. 

Alla patienter som avlider inom Vård och omsorg och Stöd och omsorg 
registreras av omvårdnadsansvarig sjuksköterska tillsammans med 
baspersonal i registret. Under 2022 har den nationellt beslutade 
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täckningsgraden på 70 % inte uppnåtts. 44 % har registrerats. Det är mycket 
få kommuner i Västra Götaland som har uppnått beslutad täckningsgrad. 

Resultatet är något sämre än 2021. 

Resultatet för kvalitetsindikatorerna är totalt för de som registrerats på Orust. 
Delar man upp det eget boende, Säbo och korttidsboende så ser siffrorna lite 
annorlunda ut och vi har fler brytpunktsamtal på korttidsboende och eget 
boende. Detta kan bero på att på säbo är det svårt för en del av de boende att 
medverka på brytpunktsamtal och då blir det nej på frågan även om tex 
anhöriga har deltagit i samtalet. 

De patienter som är registrerade har ordinationer för smärtlindring och mot 
ångest i hög grad. 

Vissa förändringar i arbetssättet gällande palliativregistret kommer att ske 
under 2023 då sjuksköterskor ska samverka med omvårdnadspersonalen vid 
ifyllandet av palliativregistret då de båda yrkesgrupperna har sina specifika 
kunskaper om hur personen hade det vid vård i livets slutskeende. 

Det finns inget som tyder på att de patienter som inte har blivit registrerade i 
Svenska Palliativregistret skulle ha fått en sämre vård i livets slutskede. Inga 
klagomål från anhöriga har inkommit till Hälso- och sjukvårdsenheten 
avseende vården i livets slutskede. 

  

4.7.4 Avvikelser HSL 

Totalbedömning 

Läkemedelsavvikelserna har minskat detta beror troligen på att digitala 
signeringslistor införts på alla enheter under 2022. Det signeras i en app i 
telefonen och det påminns och syns i appen om något inte är utfört. Det flesta 
avvikelserna är glömda doser. Det är troligt att det kommer att minska ännu 
mer under 2023 då all blir mer intrimmade i systemet och att alla enheter är 
igång under hela året. 

Fallavvikelserna har ökat under 2022. Det växlar från olika år ofta beroende 
på att någon person faller väldigt mycket. Åtgärder görs för att undvika fall 
men ibland hjälper inte åtgärderna fallen men minskar skador om personen 
ändå faller. 
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Ett sätt är att göra fallriskbedömningar i senior alert vilket oftast görs men att 
vi behöver jobba mer med åtgärder när risker upptäckts. 

Rehab avvikelser handlar oftast om felaktigt använda hjälpmedel eller att 
något hjälpmedel gått sönder. De som förskriver hjälpmedlen jobbar 
kontinuerligt med uppföljningar kring dessa och att instruera personalen hur 
de ska användas. Det är också obligatoriskt att all personal som använder lyft 
går en utbildning i det och förflyttningsteknik. 

Arbetet med avvikelser ska göras tillsammans, enhetschef, baspersonal och 
legitimerad personal det sker både i det dagliga arbetet och på 
kvalitetsmöten. 

4.7.5 Tillämpa handhygien och övriga basala hygienrutiner 

Totalbedömning 

Som helhet har vi en god hygienisk standard i våra verksamheter. När vi 
deltog i SKRs PPM-mätning av basala hygienrutiner och klädregler såg vi 
brister gällande att använda handdesinfektion innan varje arbetsmoment och 
att vi inte alltid använder skyddsförkläde vid de tillfällen det ska användas. Vi 
är bra på att handdesinfektion efter utfört arbete. 

Det handlar om att vi är mer inställda på att skydda oss själva än att skydda 
dem som vi hjälper. 

Så ser det ut i hela Sverige och vi följer de flesta andra kommuner i Sverige. 

Basala hygienrutiner och klädregler och hantering av skyddsutrustning har 
varit i fokus de senaste 3 åren som pandemin pågått. 

All personal ska ha gjort digital utbildning i basal hygienrutiner även tim-
vikarier har fått länkar till utbildning. 

Vi kommer fortsätta att göra hygienronder och göra mätningar om 
följsamheten för att vi ska förbättra oss ytterligare. 

4.7.6 In- och utskrivning i Hälso- och sjukvårdsenheten 

Totalbedömning 

Vårdplanering sjuksköterskan har en viktig roll i detta då hon bedömer alla 
remisser som inkommer och medverkar i planeringar från sjukhuset. Det finns 
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en mall som vårdcentralen använder när de skriver remiss till hälso-och 
sjukvårdsenheten. 3 remisser har fått kompletteras för att kunna göra en 
rättvis bedömning för inskrivning i häls-och sjukvårdsenheten. 

4.7.7 Upprättande av vårdplaner 

Totalbedömning 

Vi har i vårt journalsystem Procapita mål och hälsoplaner som vi kan bli bättre 
på att jobba med och göra patienterna mer delaktiga i sin vård. 

Under 2023 är det ett prioriterat område för hälso- och sjukvårdsenheten. 

5 Mål och strategier för kommande år 

Det blir ett fortsatt arbete kring Nära vård och arbeta i enlighet den nationella 
handlingsplanen för ökad patientsäkerhet i hälso- och sjukvård. Färdigställa 
den lokala handlingsplanen för ökad patientsäkerhet. Kommer att fortsätta att 
arbeta med avvikelser och se det som ett förbättringsarbete. 

Det ska vara lätt att göra avvikelser och kulturen vara sådan att det ses som 
ett självklart sätt att förbättra vården och kvaliteten. 

Fortsätta med digitalisering där det finns möjlighet då det kan minska 
avvikelser, öka tillgänglighet och för att personalresurser används på bästa 
sätt.



   Datum Diarienummer 1(1) 
  2023-03-01 KS/2023:254 
 

 

 

Kommunförvaltningen 
Lisa Abrahamsson 
telefon 0304-33 47 16 
e-post: lisa.abrahamsson@orust.se 
 
Remissvar avseende upphävande av allmänna råd om 
avgifter inom äldre- och handikappomsorg 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
Ställa sig positiv till upphävandet av allmänna råd om avgifter inom äldre- och 
handikappomsorg (2002:8). 

Sammanfattning av ärendet 
Socialstyrelsen anger att de allmänna råden är inaktuella och att innehållet i dem är 
ovanliga till sin karaktär då de endast behandlar en specifik del av beräkningen av 
avgiftsunderlaget.  
 
De allmänna råden (2002:8) förtydligar tillämpning av 8 kap. 4 § SoL som anger att vid 
inkomstberäkning för avgiftsunderlag, ska även bostadsbidrag och särskilt bostadstillägg 
medräknas. Inkomsten (avgiftsunderlaget) bör bara påverkas i de fall den enskilde 
faktiskt uppbär dessa. 
 
Avgiftshandläggare i sektor omsorg hämtar dessa uppgifter automatiskt vid 
avgiftsberäkning vilket innebär att det bara aktuellt om den enskilde uppbär dessa. Vår 
bedömning är därför att det inte kommer påverka vår avgiftsberäkning om de allmänna 
råden upphävs.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-03-01 
Konsekvensutredning Socialstyrelsen daterad 2023-02-07 

Beslutet skickas till 
Socialstyrelsen och Sektor omsorg 
 
ORUST KOMMUN 
Kommunförvaltningen 
 
Lena Gardtman Lisa Abrahamsson 
Sektorchef Omsorg Kvalitetsutvecklare/Enhetschef Verksamhetsstöd 
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SOCIALSTYRELSEN 
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Telefon 075-247 30 00 
Fax 075-247 32 52 
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www.socialstyrelsen.se 
 

Konsekvensutredning – Upphävande av 
Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 
2002:8) om avgifter inom äldre- och 
handikappomsorg  
Bakgrund 
Reglerna om beräkning av avgiftsunderlag i 8 kap. 4 § socialtjänstlagen 
(2001:453), SoL beslutades i november 2001 och började gälla den 1 januari 
2003. Bestämmelsen anger hur den enskildes avgiftsunderlag ska beräknas. Med 
avgiftsunderlag avses den inkomst som den enskilde kan antas komma att få 
under de närmaste tolv månaderna, fördelad med lika belopp per månad. Syftet 
med regeln i 8 kap. 4 § SoL är att ange den yttersta ramen för beräkningen.1 I 
andra stycket anges att en kommun kan bestämma att inkomsten ska beräknas på 
ett sätt som är mer fördelaktigt för den enskilde.  
 
Svenska Kommunförbundet utgav ett cirkulär december 20012 där det bl.a. 
angavs att bestämmelserna om avgiftsunderlag i 8 kap. 4 § SoL är svårlästa. 
Förbundet angav vidare i cirkuläret att kommunerna kan utgå från att den 
enskilde ansöker om t.ex. bostadsbidrag och särskilt bostadstillägg. 
Kommunerna kan således räkna med bostadsbidrag och bostadstillägg vid 
inkomstberäkningen oavsett om den enskilde söker sådana bidrag eller inte.  

Socialstyrelsen meddelade därefter allmänna råd (SOSFS 2002:8) om avgifter 
inom äldre- och handikappomsorg för att förtydliga tillämpningen av 
beräkningen av avgiftsunderlaget. Enligt dessa allmänna råd bör inkomsten 
(avgiftsunderlaget) bara påverkas i de fall den enskilde faktiskt uppbär 
bostadstillägg, särskilt bostadstillägg eller bostadsbidrag. 

 
1 Prop. 2000/01:149 s. 56. 
2 Se s. 5 i cirkulär 2001:149 Avgifter inom äldre- och handikappomsorg: 
https://skr.se/download/18.14995aea175214466cfb4b0/1602843005864/2001149.pdf . 
 

https://skr.se/download/18.14995aea175214466cfb4b0/1602843005864/2001149.pdf
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Beskrivning av problemet och vad Socialstyrelsen vill 
uppnå 
De allmänna råden har sedan en längre tid behövt ändras eftersom 
laghänvisningarna har blivit inaktuella och språket delvis är föråldrat. De 
allmänna råden är även ovanliga till sin karaktär, då de endast behandlar en 
specifik aspekt av beräkningen av avgiftsunderlaget.  

Det finns vissa avgöranden från kammarrätter om beräkningen av 
avgiftsunderlaget, men domsluten är inte enhetliga.3 Det saknas dock 
prejudicerande avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen.  

Socialstyrelsen har undersökt hur kommunerna hanterar den specifika frågan 
och om de anser att det allmänna rådet behövs för tillämpningen av 8 kap. 4 § 
SoL. Frågor om tillämpningen av det allmänna rådet ställdes till ett tiotal 
kommuner. I princip samtliga kommuner uppgav att de enbart tar med 
bostadsbidrag eller särskilt bostadstillägg i beräkningen av avgiftsunderlaget om 
den enskilde faktiskt tar emot det aktuella bidraget. Vissa kommuner uppgav att 
de, vid behov, kan uppmana personer med låga inkomster att ansöka om 
bidragen. De flesta kommuner svarade även att deras tillämpning inte skulle 
förändras om de allmänna råden togs bort.  

Eftersom det allmänna rådet är föråldrat och inte heller bedöms fylla någon 
funktion för tillämpningen av 8 kap. 4 § SoL bedömer Socialstyrelsen att det kan 
upphävas. För att säkerställa att denna bedömning är korrekt bedömer 
myndigheten att förslaget behöver skickas på extern remiss. 

Alternativa lösningar och effekter om ingen reglering 
kommer till stånd 
Ett alternativ till att upphäva författningen är att istället uppdatera den språkligt 
och med korrekta laghänvisningar. Myndigheten bedömer dock att detta 
alternativ är mindre lämpligt eftersom författningen inte bedöms fylla något 
avgörande syfte. För att få en uppdaterat och ändamålsenlig författningssamling 
bedömer myndigheten att det mest lämpliga är att upphäva de allmänna råden.   

Berörda av regleringen 
Kommuner och enskilda som betalar avgifter för äldre- eller 
funktionshinderomsorg.  

Kostnadsmässiga och andra konsekvenser 
Socialstyrelsen bedömer att förslaget inte kommer att innebära några egentliga 
kostnadsmässiga eller andra konsekvenser.  

 
3 T.ex. Kammarrätten i Göteborg mål nr 4101–03, Kammarrätten i Stockholm mål 2389–04 (laglighetsprövning). 

https://www.jpinfonet.se/jp-socialnet/Analyser-och-referat/Analyser-och-referat/Avgiftsfragor-och-ersattningskrav/avgift-enligt-sol/Referat-av-domar-fran-kammarratten/d_140478-?anchor=
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Ikraftträdande, övergångsbestämmelser och 
informationsinsatser  
Enligt förslaget kan författningen upphöra att gälla den 1 maj 2023. Några 
övergångsbestämmelser behövs inte. Myndigheten avser att informera om 
upphävandet genom t.ex. nyhetsbrev och andra sätt som bedöms relevanta.  

Kontaktperson 
Anna Giertz, jurist, 075-247 43 01  
anna.giertz@socialstyrelsen.se  

mailto:anna.giertz@socialstyrelsen.se
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