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Inledning
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 vård-givare 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 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.
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Ansvar för patientsäkerhetsarbetet
Inom den kommunala hälso- och sjukvården har den medicinskt ansvariga
sjuksköterskan, MAS, enligt 24§ HSL ansvar för att:


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 hälsooch 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
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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

Under 2020 har MAS arbetat som MAS 50 % och 50% som kvalitetsutvecklare och
varit underställd sektorchef.
Hälso- och sjukvårdsenheten består av sjuksköterskor, arbetsterapeuter och
fysioterapeuter samt två rehabassistenter. Enheten var under 2020 organiserad under
verksamhetsområdet Vård och omsorg och leddes av två enhetschefer.
Personalens medverkan i patientsäkerhetsarbetet
Sektor omsorg har en plan, ”Ledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet
inom Sektor omsorg”, senast reviderad och antagen av kommunstyrelsen 2018-10-24.
I den beskrivs det systematiska kvalitetsarbetet och därmed också
patientsäkerhetsarbetet på alla nivåer inom sektorn.
Enheternas kvalitets- och verksamhetsmöten bidrar stort till personalens delaktighet.
Både på kvalitets- och verksamhetsmöten för hälso- och sjukvårdsenheten och på alla
andra enheters möten inom verksamhetsområdena Vård och omsorg och Stöd och
omsorg finns punkter avseende egenkontroller, riskanalyser, avvikelser samt klagomål
och synpunkter på hälso- och sjukvårdens område.
MAS har under 2020 kontinuerligt deltagit på Hälso- och sjukvårdsenhetens kvalitetsoch verksamhetsmöten för att informera om och få information om insatser gällande
det systematiska kvalitetsarbetet såsom uppkomna avvikelser och justeringar i
befintliga rutiner samt introduktion av nya rutiner.
MAS har under året även deltagit på övriga enheters kvalitets- och verksamhetsmöten
när behov har uppstått. Sådana behov kan vara att en enhets hälso- och
sjukvårdsavvikelser ökar markant eller om hälso- och sjukvårdsrutiner som berör
baspersonal har reviderats eller ska introduceras. MAS har också, under året,
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introducerat nya sjuksköterskor i patientsäkerhetsarbetet enligt rutin
”Kvalitetsinformation till nya sjuksköterskor” som finns på intranätet.
Patientsäkerhetsberättelse
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.
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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.
Corona Pandemin
2020 har präglats av Coronapandemin. Stor del av arbetet har lagts på att
kommunicera nya rutiner från vårdhygien och smittskydd i VG-regionen. Det har
genomförts utbildningar i bla hygienrutiner. Alla utbildningsinsatser har fått anpassats
för att vara följa folhälsomyndighetens rekommendationer.. Det har varit mycket
digitala utbildningar och möten. Grupperna har varit mindre och utbildningstillfällen
fler.
Mycket arbete har lagts på upprättande av en lokal rutin kring Covid provtagning för
personal genom egentest. Ibörjan av året var det enbart för vård och omsorgspersonal
men uttökades senare till att gälla all personal i kommunen. Totalt under 2020 har
1600 testningar utförts.
Fram till december 2020 hade vi inga fall Covid-19 på våra särskilda boende vilket
gjorde att vi hann att förbereda oss på ett bra sätt. I slutet av december fick vi trots alla
förberedelser och hygienrutiner in smitta på 2 äldreboende. Det var en enhet på ett
boende och två enheter på ett annat boende som drabbades med flera fall av Covid-19
bland patieter och även personal drabbades. De flesta av patienterna blev dock relativt
lindrigt sjuka och tillfrisknade. Tyvärr avled 5 patienter 2 av dem på sjukhus. I övriga
verksamheter så som hemtjänst har det varit enstaka fall. På fyra LSS-boende har vi
också haft smitta men där har alla varit lindrigare sjuka.
Isamband med att vi fick flera fall av konstaterad Covid-19 av både patienter och
personal så blev det ett intensivt arbete med smittspårning vilket genererade arbete
för enhetschef,sjuksköterskor och MAS i form av provtagning, information till berörda
anhöriga och samtal med berörd personal.
Arbetet med att hantera Coronapandemin har tagit mycket tid för alla inom omsorgen
det har inneburit att en del andra arbetsuppgifter har fått stå tillbaka.
Mitt arbete som MAS har i stor utstäckning handlat om att hantera Coronapandemin.
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Kompetensutveckling
Hälso- och sjukvårdsenheten har med anledning av den nya läkemedelsförordningen,
som trädde i kraft under 2018, fortsatt utbilda all baspersonal som får en
läkemedelsdelgering som tidigare, de får genomgå utbildning i grupp och dessutom
utföra ett skriftlig läkemedelstest som ska vara godkänt innan ansvarig sjuksköterska
träffar personen för ytterligare genomgång.
Rehabenheten har hållit lyftutbildning för baspersonal enligt upprättad rutin. Målet är
att all personal som kan komma att hantera en lyft eller annat förflyttningshjälpmedel
ska genomgå utbildningen varför den kommer att hållas kontinuerligt en gång per
månad även under 2021.
Alla nyanställda sjuksköterskor har, via Samverkande sjukvård, genomgått utbildning i
RETTS (medicinskt beslutsstöd för akutsjukvård), D-HLR samt behandlingsriktlinjer
för akut omhändertagande av patienter, för att kunna utföra IVPA uppdrag (i väntan
på ambulans).
Det mesta utbildningsinsatser som gjorts under 2020 är angpående basala
hygienrutiner och hygienrutiner vid Covid-19. Dessa utbildningar har varit digitala.
Nationella kvalitetsregister
Nationella Kvalitetsregister ger kunskap om hur vården och omsorgen fungerar och
kan förbättras. Registren innehåller individbaserade uppgifter om problem, insatta
åtgärder och resultat inom hälso- och sjukvård och omsorg.
Senior Alert
Senior Alert är ett nationellt kvalitetsregister och ett verktyg för att stödja
vårdprevention för äldre personer som riskerar att falla, få trycksår, minska i vikt,
utveckla ohälsa i munnen och/eller har problem med blåsdysfunktion. Senior Alert
underlättar för vård- och omsorgspersonal att systematiskt identifiera risker på
individnivå, vidta åtgärder samt följa upp insatserna. Att använda Senior Alert innebär
att arbeta med ett förebyggande systematiskt kvalitetsarbete.
Målet 2020 har varit att registrera, riskbedöma och vidta åtgärder för alla personer
(100 %) över 65 år som bor på särskilda boende (SoL) och gruppbostäder (LSS)
gällande fallrisk, undernäring, trycksår och munohälsa. För 100 % av de som är 65 år
eller äldre och som har ett hemtjänstbeslut samt är inskrivna i hemsjukvården har
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målet också varit att registrera, riskbedöma och vidta åtgärder gällande fallrisk,
undernäring, trycksår och munohälsa.
Inom Vård och omsorg har särskilda boenden uppnått målvärdet på 70-100 %. Att det
inte är 100 % på alla boendena beror på att några personer inte vill registreras.
Hemtjänstdistrikten har registrerat mellan 5-100 % av brukarna. Det är en klar
förbättring jämfört med tidigare år att alla distrikt har utfört registreringar. Något
distrikt har saknat Senior Alert ombud på grund av att personal slutat och nytt ombud
inte är utbildat ännu därför minskade registreringen där.
Inga registreringar, riskbedömningar eller åtgärder är utförda i Senior Alert inom Stöd
och omsorg 2020.
Inkontinensgrupp har ombildats och fortsatt sitt arbete med inkontinensprodukter
och utprovningen av dessa. Gruppens mål är att tillse att inkontinensprodukter
förskrivs med god kvalitet och kostnadseffektivitet utifrån patienternas kartlagda
behov
En av åtgärderna 2020 var att påbörja riskbedömningar och åtgärder avseende
blåsdysfunktion för samtliga målgrupper vilket inte har genomförts.Det arbetet har
påbörjats men inte kommit så långt anledningen är att arbetet med Covid-19 tagit så
mycket tid.
Åtgärder 2021


Registrering och riskbedömning med minst en planerad/utförd åtgärd för alla
(100 %) patienter över 65 år i särskilt boende (SoL) och bostad med särskild
service (LSS) över 65 år avseende fallrisk, undernäring, trycksår och munohälsa
som tidigare.



Registrering och riskbedömning med minst en planerad/utförd åtgärd för alla
(100 %) patienter över 65 år med hemtjänst och hemsjukvårdsinsatser
avseende fallrisk, undernäring, trycksår och munohälsa som tidigare.



Påbörja riskbedömningar och åtgärder avseende blåsdysfunktion för samtliga
av ovanstående målgrupper med hjälp av det som inkontinensgruppen har
startat om under 2020.
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Svenska palliativregistret
Alla patienter som avlider inom Vård och omsorg och Stöd och omsorg registreras av
omvårdnadsansvarig sjuksköterska tillsammans med baspersonal i registret. Under
2020 har den nationellt beslutade täckningsgraden på 70 % inte uppnåtts. 52,83 %
har inte registrerats. Det är mycket få kommuner i Västra Götaland som har uppnått
beslutad täckningsgrad.
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.

Kvalitetsindikatorer

2019

2019

(%) resultat

(%)
målvärde

Dokumenterat brytpunktssamtal

83

98

Ordination av injektion. Stark opiod vid

89

98

Ordination av ångestdämpande vid behov

89,2

98

Smärtskattats sista levnadsveckan

21,6

100

Dokumenterad munhälsobedömning. sista veckan

35,1

90

Avliden utan trycksår (grad 2-4)

91,9

90

Mänsklig närvaro i dödsögonblicket

78,4

90

2020

2020

(%) resultat

(%)

smärtgenombrott

Kvalitetsindikatorer

målvärde
Dokumenterat brytpunktssamtal

90

98

Ordination av injektion. Stark opiod vid

100

98

Ordination av ångestdämpande vid behov

100

98

Smärtskattats sista levnadsveckan

20

100

Dokumenterad munhälsobedömning. sista veckan

80

90

smärtgenombrott
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Avliden utan trycksår (grad 2-4)

100

90

Mänsklig närvaro i dödsögonblicket

100

90

Resultatet är något bättre 2020 men arbetet med att registrera i palliativregistret och
att arbeta utefter kvalitetindikationerna behöver intensifieras 2021
Åtgärder 2021


Förbättra täckningsgraden genom att på varje kvalitets- och verksamhetsmöte
inom Hälso- och sjukvårdsenheten ha en stående punkt med antalet avlidna
och hur många registreringar som har gjorts under månaden.



Fortsätta arbetet med att förbättra samtliga kvalitetsindikatorer gällande
personer som avlider inom Sektor omsorg med extra fokus på de indikatorer
där målvärde inte uppnåtts.



Förtydliga uppdraget för de sjuksköterskor som har palliativ vård som särskilt
uppdrag så att fokus läggs på de kvalitetsindikatorerna där målvärde inte har
uppnåtts.
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BPSD (Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens)
BPSD drabbar någon gång ca 90 % av alla som lever med en demenssjukdom. Dessa
symtom kan exempelvis vara aggressivitet, oro, apati, hallucinationer eller
sömnstörningar och de orsakar ett stort lidande framförallt för personen med
demenssjukdomen, men även för närstående och vårdpersonal.
Att arbeta med och registrera i BPSD registret kan bidra till en ökad livskvalitet för
personer med demenssjukdom. Det finns en rutin gällande vilka personer som ska
registreras och vem som har ansvar för registreringen. BPSD gruppen bestående av
enhetschefer och sjuksköterska har uppdraget att utveckla arbetet med BPSD
registreringar och bistå enheterna med att registrera.
Under 2020 har mellan 16-100 % av brukarna registrerats i BPSD på berörda enheter.
Åtgärder 2020


Fortsatt registrering enligt BPSD rutin.

Egenkontroll
Enligt förskriften SOSFS 2011:9 ska den som bedriver verksamhet inom socialtjänst
och hälso- och sjukvård utöva egenkontroll. Det innebär att systematiskt följa upp och
utvärdera den egna verksamhetens resultat. Egenkontrollen innebär även att
kontrollera att verksamheterna bedrivs enligt de processer och rutiner som ingår i
ledningssystemet för det systematiska kvalitetsarbetet.
Hygienrond
Alla enheter inom Vård och omsorg och Stöd och omsorg har under novemberdecember 2020 genomfört den årliga hygienronden enligt ett lokalt
hygienrondsprotokoll som utgår från rekommendationer från den vårdhygieniska
enheten inom NU-sjukvården. I hygienronds-protokollet finns utrymme för att
beskriva identifierade brister och planerade åtgärder.
Det finns vissa brister i följsamheten gällande hygienföreskrifterna, men den
vårdhygieniska standarden bedöms överlag som tämligen god. Inga allvarliga
vårdrelaterade infektioner har rapporterats under 2020. Inga magsjukeutbrott eller
influensautbrott har förekommit på särskilda boende detta troligen beroende på det
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intensiva arbetet med basala hygienrutiner som varit under 2020 på grund av
pandemin. Har haft få fall med Covid på våra boende och i hemtjänsten.Vi har kunnat
begränsa spridningen då vi haft smitta vilket jag ser som ett bra kvitto på god
följsamhet till gällande hygienrutiner.Det finns hygienombud inom Vård och omsorg
och Stöd och omsorg på de flesta enheter, Någon enhet har inget förnärvarande då det
tidigare ombudet slutat och något nytt ej hunnits att utses och utbildas.
Åtgärder 2021


Nya hygienronder på samtliga enheter hösten 2021



Uppföljning på enhetsnivå av identifierade brister och planerade åtgärder
enligt 2020 års hygienrondsprotokoll. Rapport till MAS vid halvårsskiftet och
årsskiftet 2021.



Respektive enhetschef ska ansvara för att det finns minst ett hygienombud per
avdelning/enhet som årligen får utbildning från vårdhygieniska enheten inom
NU-sjukvården.
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Svenska HALT
Svenska HALT (Healthcare associated infections and antimicrobial use in long-term
care facilities) är en återkommande mätning av vårdrelaterade infektioner och
antibiotikaförbrukning inom särskilda boende i Sverige med syfte att stödja det
förebyggande arbetet inom området. Hälso- och sjukvårdsenheten deltar sedan 2016
årligen i denna mätning och kan därmed jämföra sig med andra kommuner avseende
vårdrelaterade infektioner på särskilda boenden.
HALT 2020 visar att Orust kommun registerade 110 personer i undersökningen. Av
dem hade 6 pågående antibiotikabehandling varav 5 av dessa var profylaktisk
behandling och 1 var en akut infektion vilket är en låg siffra jämfört med hela landet.
Orust hade något fler personer med Urinkateter än övriga landet och som är en högre
risk för infektion.
Inga luftvägsinfektioner vid mät tillfället.
Trycksår fanns hos 5 vårdtagare.
Åtgärder 2021


Delta i svenska HALT mätningen 2020 om mätningen ska genomföras.

Läkemedelskåp
Under 2020 har MAS inte gjort granskningar av läkemedelsskåpen på de särskilda
boendena. Detta av 2 skäl dels att minimera besöken på de särskilda boendena för att
minska smittspridning och för att prioritera annat arbete med pandemin.
Åtgärder 2021


Granska läkemedelsskåp i på de särskilda boendena enligt samma
granskningsmall som 2019.

KAF (Kommunalt akutläkemedelsförråd)
Det finns tre kommunala akutläkemedelsförråd, ett i Ellös, ett i Henån och ett i
Svanesund. Lokala kvalitetskontroller, enligt Västra Götalandsregionens rutin för
kommunala akutläkemedelsförråd avseende bl.a. temperatur i förråd och kylskåp, har
utförts utan anmärkning.
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Apoteket AB har tillsammans med MAS och ansvariga sjuksköterskor inspekterat och
granskat de tre förråden detta gjordes digitalt och vi hade fått skicka in filmer om hur
det ser ut i våra förråd. Sammantaget råder en god ordning i förråden. Det finns
förbättringsområden och dessa beskrivs i dokument som Apoteket AB skrivit ner och
som MAS sedan skickat till enhetschef för hälso- och sjukvårdsenheten och ansvariga
sjuksköterskor för kommunala akutläkemedelsförråden.
Åtgärder 2021


Ny granskning av Apoteket AB

Förebyggande och behandling av undernäring
SOSFS 2014:10, Föreskrifter och allmänna råd, förebyggande av och behandling vid
undernäring ska tillämpas inom hälso- och sjukvård, hemtjänst och särskilda boenden
enligt SoL samt gruppbostad LSS och stöd och service till vissa funktionshindrade. De
patienter/brukare som inte registreras i Senior Alert ska därför erbjudas en MNA
(Mini Nutritional Assesment) registrering för att identifiera risk för undernäring.
Hemtjänstdistrikten har registrerat ett mindre antal av brukarna som omfattas av
rutinen. Det är ett område som kan förbättras eftersom vissa distrikt inte gjort några
registreringar. Många tackar nej till detta. Stöd och omsorg har inte redovisat några
registreringar 2020.
Åtgärder 2021


Öka antalet registreringar genom att på kvalitets- och verksamhetsmöten gå
igenom gällande rutin.

Nattfasta
Att nattfasta för personer som bor i särskilda boende enligt SoL inte överstiger 11
timmar är en kvalitetsindikator enligt Socialstyrelsen. Nattfasta i särskilt boende ska
därför enligt rutin, på avdelningsnivå, mätas en gång per kvartal, tre dygn i sträck.
De särskilda boende uppvisar under 2020 goda resultat vad gäller nattfasta. Ibland
överstiger nattfastan 11 timmar ofta beror det på att de boende tackar nej till erbjuden
mat och dryck
Åtgärder 2021
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Mäta nattfasta enligt rutin och vidta åtgärder på enhetsnivå för att minska
nattfastan till under 11 timmar på samtliga särskilda boende enligt SoL.

Loggning av journaler HSL
Enligt rutin ska det utföras loggning årligen. Inga loggningar av journaler har utförts
under 2020. Arbetet påbörjades men hanns inte klart på grund av hög
arbetsbelsatnning med pandemin
Åtgärder 2021


Utföra loggningar enligt rutin.

Granskning av journaler HSL
2016 utfördes för första gången kollegial granskning av hälso- och sjukvårdsjournaler
enligt en fastställd mall. Mallen uppdaterades 2017 med fokus på uppdateringar av
bedömningar. Ingen kollegial journalgranskning har utförts under 2020 med
anledning av pandemin och brist på tid.
Åtgärder 2021


Kollegial journalgranskning ska genomföras under 2021. 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 HSA-ansvarig enligt upprättad rutin. Inga anmärkningar
gällande efterlevnaden av HSA-policytillämpningen har noterats under året.
Åtgärder 2021
17
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Utföra revision enligt rutin.

Hälso- och sjukvårdens dokument på intranätet
De dokument på intranätet som berör den kommunala hälso- och sjukvården har
under 2020 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 dokumenten på kvalitets- och
verksamhetsmöten under året.
Åtgärder 2021


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 kvalitetsråd och på andra berörda verksamheters
kvalitets- och verksamhetsmöten.

Riskanalyser
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 ett brukare/patientperspektiv och ur ett organisationsperspektiv.
Under 2020 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 2021


Fortsätta att göra riskanalyser som kan bidra till en ytterligare ökad
patientsäkerhet.
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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 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.
Avvikelser avseende bristande IT-säkerhet
Avbrott, störningar, säkerhetsbrister och funktionsfel i framförallt
verksamhetssystemet Procapita kan allvarligt hota patientsäkerheten genom att t.ex.
nödvändig information om en patient inte går att hämta. Inga sådana avvikelser har
inkommit under 2019.
Under hösten 2018 genomförde kommunen en uppstart av ett betydande
informationssäkerhetsarbete. Systemägare och systemansvariga inom Sektor omsorg
har med stöd av digitaliseringsenheten och företaget Dirsys genomfört en
informationssäkerhetsklassning av verksamhetssystemet Procapita. Under arbetet
besvarades ett antal frågor kring systemet, så som vilken information som hanteras,
informationstillgångens påverkan (verksamhetskritiskt/samhällskritiskt) samt vilka
krav, lagar och rutiner som påverkar informationshanteringen. Man tittade också
närmare på integrationer och beroenden. Resultatet av genomlysningen
dokumenterades och registrerades i DIGFrame, ett verktyg i vilket man kan skapa
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kontinuitet och kontroll på vad som ska följas upp och åtgärdas, vem som ansvarar för
detta och när i tiden det ska genomföras. Informationen ska uppdateras årligen.
Åtgärder 2021


MAS kommer att följa informationssäkerhetsarbetet med fokus på Procapita
och patientsäkerhet.

Hälso- och sjukvårdsavvikelser i Procapita
I verksamhetssystemet Procapita registreras hälso- och sjukvårdavvikelser rörande
enskilda patienter inskrivna i hemsjukvården under sex olika rubriker. MAS och
ansvarig enhetschef får en bevakning på varje avvikelse. MAS granskar varje avvikelse,
begär in ytterligare underlag för vissa och bockar av alla i systemet.
Omvårdnadsansvarig sjuksköterska, ansvarig fysioterapeut eller arbetsterapeut är
ansvarig för att varje avvikelse utreds och att det finns en bedömning/vidtagna
åtgärder som ska förhindra att en liknande avvikelse uppstår igen.
Journaler med pågående insatser
= antalet inskrivna patienter

Läkemedelsavvikelser

Dec. 2018

Dec. 2019

Dec. 2020

419

429

393

2018

2019

2020

467

516

461

Antalet läkemedelsavvikelser har minskat något sedan 2019, men även antalet
patienter inskrivna i den kommunala hälso- och sjukvården har minskat. Det har varit
144 dödsfall och 35 patienter har kunnat skrivas ut ur hemsjukvården. De allra flesta
läkemedelsavvikelser har, som tidigare, skett i överlämnandefasen och resulterat i
utebliven dos. Det sker förhållandevis något fler läkemedelsavvikelser i särskilda
boende än inom hemtjänsten. Anledningen till detta kan vara att fler patienter med
läkemedelsövertag finns på våra särskilda boende.
I 432 av de redovisade läkemedelsavvikelserna har det bedömts att patienten inte har
kommit till någon skada. 9 avvikelser har resulterat i läkarkontakt och 24 avvikelser
har resulterat i smärta för patienten. En läkemedelsavvikelse har resulterat i
sjukhusvård.
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Den vanligaste åtgärden som finns registrerad 2020 är information i personalgruppen,
vilket har gjorts på enheternas kvalitets- och verksamhetsmöten. Enheterna har prövat
olika former av struktur för att inte glömma att ge mediciner t.ex. att samma personal
ansvarar för en patients medicinering under hela dagen och att personalen stämmer av
med varandra vid flera tillfällen dagligen för att kontrollera att alla patienter har fått
sina mediciner. Enhetchefer och sjuksköterskor har tillsammans jobbat med
avvikelserna på kvalitetsmöten vilket har haft effekt i några av grupperna som har
minskat sina läkemedlesavvikelse. Detta är ett pågående arbete.
Fall

2018

2019

2020

Totalt antal

560

489

498

Med skada

65

62

74

Något fler avvikelser avseende fall har registrerats 2020 jämfört med 2019. 74
patienter har drabbats av skada vid fall 2020. Med skada menas i sammanhanget även
skador som inte resulterar i någon hälso- och sjukvårdsinsats såsom små hudavskrap,
små sårskador och mindre blåmärken. 13 fall har resulterat i sjukhusvård och 4 fall har
bedömts av annan läkare.
Fallriskbedömningar i Senior Alert har gjorts på fler patienter 2020 än 2019.
Den vanligaste åtgärden som finns registrerad både 2019 och 2020 är information i
personalgruppen, vilket har gjorts på enheternas kvalitets- och verksamhetsmöten.
Omvårdnad

2018

2019

2020

12

5

6

Oförändrat antal avvikelser avseende omvårdnad har registrerats 2020 än 2019. Ingen
av dessa avvikelser har resulterat i vårdskada för patienten.
Rehabilitering/hjälpmedel

2018

2019

2020

42

15

26

Avvikelser avseende rehabilitering och hjälpmedel har ökat under 2020. 6 av dessa
avvikelser är registrerade som tillbud vid användning av hjälpmedel och 20 är
registrerade som utebliven rehabinsats.
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Under rubriken Provtagning/Behandling har en avvikelse registrerats 2020. Denna
avvikelse har inte bidragit till skada för den drabbade patienten.
Under rubriken Övrigt har 39 avvikelser registrerats 2020, jämfört med 12 avvikelser
2019. Under denna rubrik registreras bl.a. uteblivna signaturer på signeringslistor och
svinn av kontrolläkemedel.Dessa svinn ger inga hälso- och sjukvårdskonsekvenser för
patienterna. Det registreras även uteblivna signaturer på signeringslistor.
Sammanfattningsvis kan noteras att antalet hälso- och sjukvårdsavvikelser har minskat
under 2020. Respektive enheters arbete med avvikelser på kvalitets- och
verksamhetsmöten bedöms ha en stor betydelse för detta resultat.
Åtgärder 2021


Att på varje kvalitets- och verksamhetsmöte, på enhetsnivå, fortsätta att
diskutera varje avvikelse som har skett sedan sist, utreda hur avvikelsen kunde
uppstå och komma fram till åtgärder så att avvikelsen inte kan uppstå igen.



MAS kommer att en gång per halvår, till respektive berörd verksamhetschef,
redovisa antalet läkemedels- och fallavvikelser och i förekommande fall begära
in redogörelser för hur enheterna arbetar för att minska dessa.



Påbörja arbetet med att införa digitala signeringslistor med
påminnelsefunktion för läkemedel och övriga hälso- och sjukvårdsinsatser
vilket, i andra kommuner, har visat sig minska antalet läkemedelsavvikelser
kraftigt.



Tydlig information på kvalitets- och verksamhetsmöte från enhetschef och
ansvarig ordinatör till baspersonal så att inga ordinerade rehabinsatser
prioriteras bort utan att ansvarig ordinatör och/eller enhetschef först
informeras.

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). allvarliga. Under 2020 har en 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 adekvata samt att
planerade och vidtagna åtgärder bidrar till att förhindra att något liknande kan inträffa
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igen. Riskanalys har utförts för att identifiera hur stora riskerna bedöms vara
(sannolikhet och konsekvens) för att någon liknande avvikelse kan uppstå igen.
Klagomål och synpunkter på hälso- och sjukvårdens område
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 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.
2020 har tolv klagomål registrerats. Detta är fler än tidigare och troligtvis ett resultat
av att det jobbats mer systematiskt med att registrera och utreda klagomål.
Klagomålen handlar om bemötande och bristande information. Ett klagomål från
anhörig har via IVO inkommit till kommunens hälso- och sjukvård. Där har IVO
kritiserat hälso- och sjukvårdsenheten för bristfällig vård och behandling
Åtgärder 2021


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 hälsooch sjukvårdens område ska göras. Enhetschef får ansvara för att så sker.

Patientnämnden
Både kommuner och landsting/regioner har som sjukvårdshuvudmän 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
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hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) av kommunen. Under 2020 har ett klagomål eller
synpunkter inkommit från patientnämndsverksamheten till den kommunala hälso- och
sjukvården.
Åtgärder 2021


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

Intern samverkan
Teamträffar
Legitimerad personal deltar tillsammans med enhetschef och baspersonal
kontinuerligt på respektive enhets teamträffar inom Vård och omsorg och Stöd och
omsorg. På teamträffen tas enskilda brukar/patientärende, med personens samtycke,
upp. Enhetschef leder mötet och vid behov deltar även biståndshandläggare.
Legitimerad personal samverkar också internt. Omvårdnadsansvarig sjuksköterska,
rehabansvarig arbetsterapeut och fysioterapeut träffas regelbundet, enhetsvis, för att
utifrån sina olika professioner bidra till en god och säker vård för den enskilde
patienten.
Extern samverkan
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, rehabmottagningar, vuxenpsykiatrisk öppenvård samt barnoch ungdomspsykiatrisk öppenvård ingår. Representanter från slutenvården kan vid
behov kallas till närsjukvårdsgruppens möte via vårdsamverkan Fyrbodal.
Det har under 2020 gjorts ett omtag tillsammans med vårdsamverkan fyrbodal hur
närsjukvårdsgruppen ska arbeta.
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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 2020 har varit den nya samverkanslagen vid
utskrivning från slutenvården och handlingsplanen för psykisk hälsa som har tagits
fram i samverkan mellan VGR, kommunalförbundens samarbetsorganisation VästKom
och brukarorganisationer. Planen bygger på ”Stöd till riktade insatser inom området
psykisk hälsa”, dvs. den nationella strategi som är resultatet av en överenskommelse
mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Regeringen.
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 2020 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. Ett ökat antal medicinska vårdplaner har, av ansvarig läkare,
upprättats under året så att istort sett alla patienter har medicinska vårdplaner.
Åtgärder 2021


Uppföljning av överenskommelsen i maj och november har lyfts ut från
närsjukvårdsmötet, ska ha egna träffar med vårdcentralen där
överenskommelsen utvärderas.



Antalet medicinska vårdplaner ska öka ytterligare så att varje patient på särskilt
boende och de patienter som av läkare bedöms ha behov har en aktuell
medicinsk vårdplan.
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Enhet tandvård, Västra Götalandsregionen
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 skickat 5 avvikelser 2020, jämfört med 30 avvikelser 2019, till
sjuksköterskan med särskilt ansvar för intyg för nödvändig tandvård. De flesta av dessa
avvikelser handlar om patienter som har tackat ja till munhälsobedömning men sedan
tackat nej när bedömningen väl ska utföras. Ett fåtal av avvikelserna avser felaktiga
kontaktuppgifter.
Åtgärder 2021


Sjuksköterskan med särskilt ansvar för intyg för nödvändig tandvård 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. De avvikelser
som kommunen har orsakat handlar om avsaknad av vårdbegäran, avsaknad av
kontaktuppgifter till boende eller hemtjänstgrupp och till ansvarig sjuksköterska, eller
avsaknad av medföljande personal när en brukare/patient åker in till sjukhuset. Dessa
avvikelser är utredda och åtgärdade av berörda enheter. Ingen risk för vårdskada har
förelegat.
De avvikelser som sjukhuset har orsakat gäller främst brister i följsamheten till
SAMSA rutinen, oklara läkemedelsordinationer och brister i överrapportering. I några
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av fallen hade vårdskada kunnat uppkomma om ansvarig inom kommunen inte
uppmärksammat t.ex. oklara läkemedelsordinationer.
Under 2020 har vi kunnat använda Medcontrol även från kommunen sida och detta
gör att vi får en bättre och lättare rapportering av avvikelser när det sker digitalt.
Åtgärder 2021


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.

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


28 st. 1177-uppdrag



19 st. hemtjänstuppdrag



0 st. MÄVA uppdrag



9 st. ambulansuppdrag



24 st. IVPA uppdrag (i väntan på ambulans)



10st. vårdcentralsuppdrag



0 st. Mobila teamet
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Totalt 99 st. uppdrag under året. Verksamheten har tackat nej till 18 st. uppdrag för
att den egna verksamheten har krävt det. Det är en liten ökning från 91 till 97 av
totala andelen uppdrag där hemtjänst uppdrag minskat och IVPA ökat något.
Patientsäkerhetsarbete 2021
Hälso- och sjukvårdsenheten samt övriga berörda enheter inom Sektor omsorg ska
systematiskt kvalitets- och verksamhetsmöten arbeta med de åtgärder som beskrivs
under ”Åtgärder 2021” i patientsäkerhetsberättelsen. Enhetschef för hälso- och
sjukvårdsenheten ska tillsammans med verksamhetschef halvårsvis utvärdera och till
MAS rapportera hur arbetet med dessa åtgärder fortskrider.
Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2017:67) om uppgiftsskyldighet till register
över insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården, börjar gälla 1 januari 2019.
Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) som till del redan
används i kommunen och Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ) kompletterar varandra
och ska användas i ett systematiskt arbetssätt med strukturerad dokumentation i
vårdprocessen. ICF används för att beskriva individens funktionstillstånd, mål, behov
samt resultat. KVÅ ska användas för att beskriva planerade och utförda vårdåtgärder i
processen.
Inkontinensgruppen gjorde en omstart under 2020 och börjat att systematiskt
kartlägga hur förskrivning av inkontinenshjälpmedel sker med fokus på den enskilde
patientens behov och med hjälp av riskbedömningarna i Senior Alert avseende
blåsdysfunktion.
Digitalisering inom en rad områden, såsom införande av baspersonalens
dokumentation i verksamhetssystemet samt digital nyckelhantering, digitala
signeringslistor och läkemedelsskåp både på särskilda boende och inom hemtjänsten,
ska intensifieras under året för att vara helt infört 2021.
Patientsäkerhetsberättelsen och kvalitetsarbetet kommer under 2021 att
dokumenteras i Stratsys vilket vi håller på att utforma och införa.
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Kommunförvaltningen
Lisa Abrahamsson
telefon 0304-33 47 16
e-post: lisa.abrahamsson@orust.se

Subventionerad måltid inom sektor omsorg
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
Anta riktlinje för subventionerad måltid inom sektor omsorg.
Sammanfattning av ärendet
Den nya riktlinjen för subventionerade måltider ersätter tidigare riktlinje ”Måltider som
arbetsgivaren betalar” beslutad 2014. Riktlinjen har reviderats för att få en enhetlig
hantering av fri eller subventionerad måltid, så kallad pedagogisk måltid i Orust
kommun, som följer Skatteverkets bestämmelser.
Syftet med riktlinjen ska skapa ett gemensamt förhållningssätt inom sektorn omsorgs
verksamheter när det gäller fri eller subventionerad måltid för kommunens personal.
Till grund för fri eller subventionerad måltid ligger Skatteverkets bestämmelse;
”Motsvarande skattefrihet gäller även viss personal inom vården som har
tillsynsskyldighet för senildementa inom äldreomsorgen. Skattefriheten gäller också
vårdpersonal som äter sina måltider vid samma bord som förståndshandikappade inom
omsorgsvården. Samma regler gäller för personlig assistent som arbetar åt en person
med assistansersättning på grund av psykiskt funktionshinder. En förutsättning för
skattefrihet i alla dessa fall är att personalen är skyldiga att delta i måltiden enligt
anställningsavtal eller liknande avtal.”(Skatteverket, Rättslig vägledning 2017).
Fria eller subventionerade måltider i Orust kommun skall endast förekomma om de
uppfyller Skatteverkets bestämmelser.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-08
Subventionerad måltid inom sektor omsorg
Beslutet skickas till
Sektor omsorg
ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen
Lena Gardtman
Sektorschef omsorg

Maria Ottosson Lundström
Verksamhetschef Stöd och omsorg

Subventionerad måltid
inom sektor omsorg
Riktlinje

Dokumenttyp

Antagen av

Antagande dnr, beslutsparagraf (första beslutsdatum)

Regler

Sektorschef Omsorg

Giltighetstid fr. o. m. – t. o. m.

Dokumentansvarig i förvaltningen

2020- -Gäller tills vidare

Sektorschef för Omsorg

Gäller för målgruppen

Kontakt om styrdokumentet

Personal inom sektor

Sektorschef Omsorg, telefon 0304-33 43 85

omsorg

e-post: kommun@orust.se

Senast reviderad dnr, beslutsparagraf (beslutsdatum)
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Subventionerad måltid inom sektor omsorg – riktlinje
Inledning
Grundprincipen i allt yrkesliv är att tiden för rast dras av på arbetstiden och att mat
bekostas av den enskilde medarbetaren. Till grund för fri eller subventionerad måltid
ligger Skatteverkets bestämmelser.
”Motsvarande skattefrihet gäller även viss personal inom vården som har
tillsynsskyldighet för senildementa inom äldreomsorgen. Skattefriheten gäller också
vårdpersonal som äter sina måltider vid samma bord som förståndshandikappade
inom omsorgsvården. Samma regler gäller för personlig assistent som arbetar åt en
person med assistansersättning på grund av psykiskt funktionshinder. En
förutsättning för skattefrihet i alla dessa fall är att personalen är skyldiga att delta i
måltiden enligt anställningsavtal eller liknande avtal.”(Skatteverket, Rättslig
vägledning 2017)
Fria eller subventionerade måltider i Orust kommun skall endast förekomma om de
uppfyller Skatteverkets bestämmelser.
Riktlinjens syfte och målgrupp
Riktlinjens syfte med riktlinjen ska skapa ett gemensamt förhållningssätt inom sektorn
omsorgs verksamheter när det gäller fri eller subventionerad måltid för kommunens
personal.
Pedagogisk måltid innebär att personal äter tillsammans med en eller flera brukare
samtidigt som man har tillsynsskyldighet.
Bedömning behov av pedagogisk måltid/tillsynsskyldighet
Enhetschef avgör vilka omsorgstagare som har behov av särskilt personalstöd i form av
pedagogisk måltid och görs endast i undantagsfall.
Riktlinjer
Ersättning vid planerad resa/aktivitet/utflykt över dagen
Vid resa med brukare står arbetsgivaren för resekostnader, biljetter och entrébiljetter.
Vid resa/ aktivitet/utflykt överstigande fem timmar där personal inte kan ta rast eller
har möjlighet att äta medhavd mat, ersätts personal för omkostnader, mot uppvisande
av kvitto enligt följande:
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Subventionerad måltid inom sektor omsorg – riktlinje
Lunch/middag motsvarande dagens rätt, högst 90 kronor. Matavdrag ska göras på
matavdragsblanketten med 30 kronor. Arbetsgivaren ersätter lunch/middag
motsvarande dagens rätt, högst 90 med avdrag för egenavgift 30 kronor. De kostnader
som överstiger 90 kronor ersätts inte. Exempel: kostnad för lunch 90 kr minus 30 kr
egenavgift = 60 kr i ersättning.
(lunch 75 kr – 30 kr =45 kr i ersättning).
Vid kortare utflykter/aktiviteter kan kostnader för fika ersättas med max 30 kr.
Ersätts max 4 gånger per person och månad.
Ersättning därutöver ska i förväg godkännas av enhetschef.
Resa med övernattning
Vid resa med brukare och övernattning utgår traktamente enligt TRAKT som
ersättning för måltider. Detta innebär att arbetsgivaren betalar resa, boende och
traktamente för ökade levnadskostnader. Använd kommunens blankett ”reseräkning
med traktamente” som finns på intranätet.
Undantag – fri kost
I de fall personal blir ålagt att vistas med vårdtagare på sjukhus utan möjlighet att äta
medhavd måltid eller att ta rast, ersätter arbetsgivaren kostnader upp till 90 kr mot
inlämnat kvitto. Detta om frånvaron från arbetsplatsen överstiger fem timmar.
Undantaget kan tillämpas när tjänstgöringsmomentet och övriga omständigheter
kring måltiden är sådana att måltiden kan antas väsentligen förlora sitt värde som vila
och rekreation för den anställda. Ett sådant undantag ska godkännas av enhetschef.
Personliga assistenter
Denna yrkesgrupp har ofta sin arbetsplats i brukarens hem. Det innebär att man som
personal står för sin egen måltid som på alla andra arbetsplatser. Undantaget
personlig assistent som arbetar åt en person med assistansersättning på grund av
psykiskt funktionshinder. Bedömning av pedagogisk måltid i detta fall görs av
enhetschef.
Ledsagning
Enligt Högsta förvaltningsdomstolen mål nr 2746-09 2011-02-18, utgår inga
omkostnadsersättningar vid ledsagning.
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Subventionerad måltid inom sektor omsorg – riktlinje
Pris (2020 års prisnivå)
Pedagogisk lunch 36 kr
Hanteras via löneavdrag. Listor finns på enheten
I de fall chef bedömer det som möjligt att äta lunch som inte är pedagogisk är priset
för denna 61 kr inklusive moms.
Justering av priser
Samtliga priser ses över årligen och justeras utifrån kostnadsförändringar.
Förvalta reglerna
Säkerställa styrdokument
Dokumentansvarig chef inom sektorn ansvarar för att verksamheten har en rutin för
att styrdokument är aktuella och publiceras på rätt sätt. Dokumentansvarig chef har
också ansvar för att medarbetarna är informerade om styrdokumenten.
Målgruppen för reglerna ansvarar för att ta del av och efterleva den.
Avvikelser och förslag
Den som läser reglerna och upptäcker avvikelser eller har kännedom om sådant som
påverkar reglerna såsom förändringar i lagstiftning, avvikelser eller har förslag till
förändringar meddela kontaktperson för reglerna.
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Kommunförvaltningen
Lisa Abrahamsson
telefon 0304-33 47 16
e-post: lisa.abrahamsson@orust.se

Remiss - Omhändertagande av avlidna
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
Orust kommun har inga synpunkter på utkastet till riktlinjer för omhändertagande av
avlidna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunen ansvarar för att den avlidne transporteras till och förvaras i ett kylt
utrymme i väntan på kistläggning. Regionen ansvarar inte för transport till och från
sjukhus för obduktion eller borttagande av till exempel pacemaker.
Idag kontaktar anhörig själva begravningsbyrå efter eget val, som hämtar den avlidne
och kör till vårt kylrum på Kaprifolgårdens äldreboende alternativt till bårhus.
Kommunen betalar för transporten för de som bor på särskilt boende (SOL och LSS)
eller har kommunal hemsjukvård i ordinärt boende.
Enligt förslag till ny riktlinje ska region och kommun upphandla transporttjänsten enligt
gällande lagstiftning om den inte utförs i egen regi. Ett avtal måste finnas mellan
transportören, vanligtvis en begravningsentreprenör, och regionen/kommunen. Det
finns möjlighet att ta ut ersättning för dessa kostnader från dödsboet. Detta är inget vi
har gjort hittills.
Vid önskemål om egen transport kan anhöriga eller närstående ta över ansvaret och
beställa från annan entreprenör och då tillfaller kostnaden för transporten dödsboet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-08
Riktlinje omhändertagande av avlidna - utkast
Beslutet skickas till
Sektor omsorg
ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen
Lena Gardtman
Sektorschef omsorg

Anneli Karlsson
Verksamhetschef vård och omsorg

Version 14 - 21-02-09, Remissversion

Riktlinje för omhändertagande av avlidna
mellan Västra Götalandsregionen och
länets kommuner.
Inledning
Enligt 2 kap. Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) innefattas det i hälso- och sjukvård att ta hand om
avlidna. Vidare utgår denna riktlinje från Hälso- och Sjukvårdsavtalet i Västra Götaland (HoSavtalet).
De som är inskrivna i den kommunala hälso- och sjukvården innefattas av kommunens ansvar enligt
lag. Hantering av avlidna utanför den kommunala hälso- och sjukvården är Västra
Götalandsregionen ansvar.
Att ta hand om och stå för transport och förvaring, inklusive kostnad, av avlidna ingår i respektive
huvudmans ansvarsområde.
Regionens eller kommunernas ansvar upphör när kroppen lämnats ut för kistläggning eller
motsvarande. Det ingår alltså inte i ansvaret att transportera stoftet från bårhus till ceremonilokal.
Innan kistläggningen, då den döde läggs i kistan, sker dock ett visst omhändertagande. Bland annat
stängs ögonlocken och den döde tvättas och kläs. För ytterliga information se Vårdhandboken,
omhändertagande av den döde.
Kroppen ska tas om hand på ett värdigt sätt av respektive sjukvårdshuvudmans personal, vare sig
det sker hos kommun eller region. De efterlevande ska visas hänsyn och omtanke. Den avlidnes
kultur och religion ska beaktas.
De åtgärder i samband med ett dödsfall som måste vidtas och inte kräver medverkan av läkare skall
utföras av den huvudman som har ansvaret för hälso- och sjukvården i det enskilda fallet. Det är
läkarens ansvar att konstatera dödsfall.

Syfte
Syftet med denna riktlinje är att tydliggöra ansvarsfördelning, inklusive kostnader, gällande
transport och bårhusförvaring för att uppnå en jämlik bårhusverksamhet med gemensamma
riktlinjer inom Västra Götalands län.

Parter
Parter för denna riktlinje är Västra Götalandsregionen (VGR) och kommunerna i Västra Götalands
län.

Målgrupp
Målgruppen för riktlinjen är de personer som avlider inom verksamheter där kommunen är
sjukvårdshuvudman.

Kommunernas ansvar
Kommunen ska enligt 12 kap. 1 § HSL erbjuda hälso- och sjukvård åt personer med beslut om särskilt
boende, bostad med särskild service samt under vistelsetiden åt personer med beslut om
dagverksamhet, (SoL), samt i daglig verksamhet, (LSS). Kommunen har även ansvar för
hemsjukvård i ordinärt boende enligt gällande hälso- och sjukvårdsavtal.
Kommunens ansvar i samband med dödsfall följer hälso- och sjukvårdsansvaret och regleras i
föreskriften HSLF-FS 2015:15.
Kommunen ansvarar i dessa fall, i sin roll som vårdgivare, för förvaring av den avlidna i avvaktan på
kistläggning. Det finns inget lagkrav på att kommunen ska tillhandahålla ett bårhus. Det är dock
kommunens ansvar att se till att den avlidna blir transporterad till, och förvarad i, ett kylt utrymme i
väntan på kistläggning.
För de anhöriga är det i allmänhet en fördel att den döda finns kvar på det särskilda boendet eller i
sin bostad till dess att bisättning sker. Oavsett när dödsfallet inträffar bör kommunen i normalfallet
inte flytta den döde från bostaden utan ge de anhöriga tillfälle att komma till platsen och vidta de
arrangemang de önskar även om detta tar någon eller några dagar (Svenska kommunförbundets
cirkulär 1994:227)

Regionens ansvar
Enligt HoS-avtalet ansvarar VGR för transport till och från sjukhus för obduktion eller borttagande
av explosiva implantat även om patienten ingår i kommunens hälso- och sjukvårdsansvar (SOSFS
2005:10). Av regionen anvisad transportör ska anlitas vid detta tillfälle för transport till bårhus.
I vissa fall kan borttagande av implantat ske lokalt av primärvårdsläkare.

Transporter
Region och kommun ska upphandla transporttjänsten enligt gällande lagstiftning, om den inte
utförs i egen regi. Om avtal finns avropar regionens huvudmannens personal transporttjänsten i
samband med dödsfallet. Ett avtal måste således finnas mellan transportören, vanligtvis en
begravningsentreprenör, och regionen/kommunen. Fakturan från entreprenören ska tillställas
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beställaren d.v.s. kommunen eller regionen. För dessa kostnader kan kommunen med stöd av 26 §
hälso- och sjukvårdslagen ta ut avgifter.
Inte i något fall har vårdgivaren ansvar för att transportera stoftet från bårhus till lokalen för
förvaring och visning eller ceremonilokal. Anhöriga, närstående eller annan som ordnar med
begravningen är ansvarig för detta. I de fall där företrädare saknas för dödsboet etablerar ansvarig
läkare kontakt med folkbokföringskommunen.

Vid önskemål om egen transport
Anhöriga, närstående eller annan som ordnar med begravningen kan välja att själva ta över ansvaret
och beställa transport till bårhus. I detta fall uppstår ett avtalsförhållande och ett betalningsansvar
direkt mellan dödsboet och transportören, utan att huvudmannen berörs. Huvudmannens ansvar
upphör när kroppen, på de anhörigas uppdrag, lämnas ut till transportören.
När anhöriga gör nu beskrivet val ska huvudmannen klargöra för dem när huvudmannens ansvar
upphör och vad beslutet innebär. Dvs. att transportören i dessa fall ska fakturera dödsboet.
Anhörigas val samt vidtagna åtgärder ska dokumenteras i patientjournalen.

Kostnad för omhändertagande och bårhusplats
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har i cirkulär nr 2005:52, ”Underlag för rutiner kring
omhändertagande av avlidna”, tagit fram rutiner kring omhändertagande av avlidna. Av cirkulär nr
12:2, ”Kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård”, framgår kommunernas
betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård.
Vid förändrade förutsättningar med tillhörande högre kostnader förbehåller sig VGR rätten att
årligen justera priset. Tillkommer inga förändrade förutsättningar sker en uppräkning av kostnaden i
enlighet med SKR:s prisindexuppräkning (för närvarande ca 2%)
Balsamering av avlidna utförs i första hand på uppdrag av dödsboet. Kostnaden för detta debiteras
dödsboet.

Kostnad (exkl. moms) för bårhusplats, exklusive transport
I kostnaden ingår personal, lokal, utrustning samt övriga kostnader för hantering (oavsett antal
dygn).
NU-sjukvården xxxx kr
Sahlgrenska Universitetssjukhuset xxxx kr
Sjukhusen i Väster xxxx kr
Skaraborgs Sjukhus xxxx kr
Södra Älvsborgs Sjukhus xxxx kr
Observera: Under remisstiden pågår ett arbete med att ta fram en gemensam prissättning för
samtliga sjukhusområden.
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Tillgänglighet och tillgång
Närhetsprincipen gäller, men närståendes önskemål om bårhus ska beaktas. Vid platsbrist eller
ombyggnation förbehåller sig regionen att kunna anvisa annat bårhus, än vad som följer av
närhetsprincipen. Respektive vårdgivare ska informera kommunernas transportörer om
förvaringsplatsernas öppettider och regelverk.

Fakturering och betalningsvillkor
Fakturan får endast avse ersättning inom ramen för denna riktlinje. Fakturan får inte avse
oavslutade tjänster. All fakturering sker månadsvis i efterskott. Fakturerat pris för tjänsterna ska
följa denna riktlinje.
Betalning sker 30 dagar efter fakturans ankomstdag och godkännande. Rätten till ersättning har
förfallit om kravet inte har fakturerats tre (3) månader efter det att tjänsten avslutades.
Dröjsmålsränta enligt räntelag stadgad räntesats.

Ansvar för skada eller förlust
Västra Götalandsregionen tar inget ansvar för medföljande persedlar eller värdesaker som
medföljer den avlidne i samband med transport från boendet till aviserat bårhus.

Tvister
Hantering av tvister sker i enlighet med Hälso- och sjukvårdsavtalets riktlinjer och rutiner.

Uppföljning och revidering
Revidering, och kontinuerlig uppdatering utifrån gällande författningar och lagstiftning, av
denna riktlinje sker i samråd med VästKom och VGR.
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Kommunförvaltningen
Marina Hasselgren
telefon 0304-33 40 00
e-post: marina.hasselgren@orust.se

Samlokalisering hemtjänst och hemsjukvård
Förslag till beslut
Utskottet för omsorg beslutar att:
Lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
En mindre intern genomlysning av beställarenhet och utförarorganisation inom
hemtjänsten gjordes 2019, i syfte att ta fram förslag på kostnadsminskningar för att
komma tillrätta med verksamhetens underskott, samt sänka kostnadsindex i jämförelse
med jämförbara kommuner.
I genomlysningen, sågs en framtida åtgärd kunna vara att samla de fem
hemtjänstdistrikten samt hemsjukvård och chefer i gemensamma lokaler på en ort.
Detta skulle kunna leda till bättre resurshållning, trots i vissa fall längre restid. Enheterna
skulle också kunna få en mer naturlig samverkan både gällande struktur, samarbete och
resursanvändning.
När ny detaljplan i Varekil planerades, uppstod därför frågan om hemtjänstens behov av
lokaler inom den nya detaljplanen. En behovsbeskrivning har därför gjorts.
En samlokalisering av hemtjänsten har flera fördelar. Till exempel hade det kunnat leda
till:
 Förbättrad samverkan och resursutnyttjande. Resurser hade kunnat omfördelas
mer effektivt och anpassas efter respektive hemtjänstdistrikts behov. Brukartalet
förändras snabbt i antal och placering på ön vilket medför att det är svårt att
snabbt och effektivt ställa om verksamheten i distrikten på ett optimalt och
kostnadseffektivt sätt.
 Bättre arbetsmiljö genom en jämnare arbetsbelastning. Enhetscheferna hade
också lättare kunnat samarbeta, ersätta varandra och dela kompetenser.
 Bättre förutsättningar för att underlätta kommunikation och information
 Bilar hade kunnat nyttjas på ett annat sätt
I sektor omsorgs analys, framkom också flera svårigheter och nackdelar med att
centralisera hemtjänsten och hemsjukvården i Varekil. Till exempel
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I planeringen medför det 30 min mindre effektiv tid per medarbetare (totalt ca 2
milj/år), då restiderna ökar på morgonen
Vi har flera stora lokaler på Ravinvägen, Strandvägen 19 och på Eklunden, som
vi inte har behov av att använda till andra verksamheter
På flera av våra äldreboenden kommer vi få tomma kontorsplatser som inte kan
nyttjas effektivt
Tappar flexibilitet att öka och minska grupper på de olika orterna när
demografin förändras
Stor risk att körtid/körsträckor ökar och det kommer bli svårare att planera
promenad- och cykelturer
Minskad brukarkontinuitet
Vid pandemi så är smittspridningen ett hot då samtliga verksamheter är i samma
lokal

De flesta av våra hemtjänstdistrikt får ökade inställelsetider och körtider med en
samlokalisering, vilket förtar de fördelar som verksamheten såg. Dessutom, behöver viss
del av hemtjänsten ändå finnas kvar i Henån, Svanesund och Ellös för att kunna fungera
och vara effektiva.
Sektor omsorgs slutsats är därför att det inte är aktuellt att samlokalisera hemtjänst och
hemsjukvård i Varekil, då nackdelarna väger tyngre än de eventuella fördelarna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-09
Beslutet skickas till
Sektor samhällsutveckling
ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen
Marina Hasselgren
Verksamhetschef äldreomsorg
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Kommunförvaltningen
Lisa Abrahamsson
telefon 0304-33 47 16
e-post: lisa.abrahamsson@orust.se

E-förslag gällande trygghetslarm på öar utan fast förbindelse med Orust
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
Avslå e-förslag gällande trygghetslarm på öar utan fast förbindelse med Orust.
Sammanfattning av ärendet
Förslagsställaren har tagit del av sektor omsorgs information om äldreomsorg på Orust,
och ser en skillnad mellan boende på Orust när det gäller trygghetslarm. I
informationsmaterialet står skrivet att "Bofast på en ö utan fast förbindelse med
Orust beviljas trygghetslarm med inskränkningen, att hemtjänstpersonal endast kan åka
på larm enligt tidtabell för ordinarie färjetrafik". Förslagsställaren skriver vidare att
eftersom färjeturerna under flera år blivit färre och färre, och under kvällar/nätter/tidig
morgon finns ingen trafik. För att möjliggöra att kunna bo kvar i sin bostad med
trygghetslarm, föreslås därför att ett avtal skrivs med sjöräddningen på Käringön för att
transportera personal till den/de som behöver hjälp då det inte går någon färjetrafik.
Utredning
Sektor omsorg har tittat på olika lösningar vi flera tillfällen. I dagsläget får brukaren
information av biståndshandläggare om problem som kan uppkomma med larm som
från brukare på öar med reguljär färjetrafik. Brukaren får då lämna kontaktpersoner som
kan kontaktas vid larm, om personal inte kan transportera sig till bostaden. Alla larm
besvaras, men beroende på larmorsak påverkas inställelsetiden av färjetrafikens tidtabell.
Färjetrafiken leds av antingen Trafikverket eller Västtrafik, beroende på vilken färjeled
det gäller. Då hemtjänsten inte räknas som blåljustrafik, har vi inte möjlighet att kalla på
färjan vid behov. En skrivelse har gjorts från Sotenäs kommun, för att påtala att
Trafikverket enligt sin uttryckta ambitionsnivå och uppdrag borde ha möjlighet att se
över möjligheten att köra extraturer för vägfärjor vid specifika behov hos medborgarna
utan att det innebär en extrakostnad för kommunerna. En extra tur av Trafikverket
kostar idag 700 kr per enkel transport.
Verksamhetschef för äldreomsorg har talat med stationsansvarig på Sjöräddningen
gällande frågan om möjlighet att teckna avtal med dem. De är oerhört restriktiva med att
teckna avtal. De är en ideell förening, och kan inte ta ut några avgifter. De ska också
vara tillgängliga för andra larm, och kan vara upptagna i larm och har då inte möjlighet
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att transportera personal. De hjälper dock gärna till om de kan i akuta situationer, och
nås då via 112.
Bedömning
Sjöräddningen är inte intresserade av att teckna avtal för att transportera personal vid
larm från brukare på öar utan fast förbindelse. E-förslaget bör därför avslås.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-22
E-förslag daterad 2020-10-29
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Sektor omsorg
Administrativa enheten
ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen
Lena Gardtman
Sektorschef omsorg

Orustförslaget E-förslag
Ärendenummer: #248 | Inskickat av: BIRTHE HELLMAN (signerad) | 2020-10-29 09:32

1. Kontaktinformation
Kontaktuppgifter privatperson
Personnummer

För- och efternamn
BIRTHE HELLMAN
Adress

Postnummer och ort
Mobiltelefon

E-postadress

Notifieringar
E-post

2. Förslag
Orustförslag publiceras bland Aktiva förslag under 90 dagar. Det innebär att alla som vill kan läsa
det och dela det i sociala medier. Du kan samla röster under den perioden.
Vi granskar ditt Orustförslag innan det publiceras, det kan ta upp till två veckor. När ditt förslag
är granskat meddelar vi dig.
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Mitt förslag följer riktlinjerna
Mitt förslag berör något som kommunen ansvarar för och har möjlighet att besluta om.
Jag har kontrollerat att det inte finns ett likartat förslag.
Mitt förslag bryter inte mot svensk lagstiftning och följer riktlinjer för E-förslag.
Jag har inte en plats i fullmäktige.
Jag är över 15 år (och om jag är under 18 år så behöver jag målsmans godkännande)
E-förslag riktlinjer
Aktiva Orustförslag
Avslutade Orustförslag
Jag har läst igenom riktlinjerna och vet vad som gäller för att mitt förslag ska tas upp för
behandling

Rubrik
Trygghetslarm på öar utan fast förbindelse med Orust

Beskrivning av förslaget
Hej. När jag läser informationsbladet om äldreomsorg på Orust bli jag beklämd över skillnaden
mellan boende på Orust när det gäller trygghetslarm. "Bofast på en ö utan fast förbindelse med
Orust beviljas trygghetslarm med inskränkningen, att hemtjänstpersonal endast kan åka på larm
enligt tidtabell för ordinarie färjetrafik". Detta gäller då öarna Gullholmen/Hermanö och
Käringön. Färjeturerna har under flera år blivit färre och färre. På kvällarna/nätterna/tidiga
mornar har vi ingen trafik. För att kunna bo kvar i sin bostad, med trygghetslarm, föreslår jag
- att man skriver ett avtal med sjöräddningen på Käringön att köra över personal till den/de som
behöver.
Med vänlig hälsning
Birthe Hellman
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Signering
Följande parter har signerat detta ärende.
Namn: BIRTHE HELLMAN
Person ID: 194508193309
Datum: 2020-10-29 09:32
Signerad checksumma: C347B6AD9717001240C73D0B3892C92C42EF370C
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Uppdrag – utreda behov och möjligheter att skapa en
särskild avdelning på ett äldreboende med inriktning
psykiatri

Sektor omsorg har ett uppdrag att skapa fler hemmaplanslösningar i syfte att ge
kommunmedborgare rätt stöd hemma i Orust kommun och på sikt minska kostnader
för dyra placeringar och annan köpt verksamhet. Flera aktiviteter pågår, andra
planeras eller utreds.
Som en del i det övergripande uppdraget med hemmaplanslösningar utreds
förutsättningarna för att kunna erbjuda boende i kommunen till personer med
komplex problematik som på olika sätt är kopplat till psykisk ohälsa. Idag finns inget
boende med den inriktningen och kommunen får därför köpa externa boendeplatser
för att kunna verkställa beslut om boende för denna målgrupp. Kommunen betalar
idag ca 12 miljoner kronor per år för externt köpt boende SOL/LSS.
Just nu utreds möjligheten att skapa ett resurscenter inom socialpsykiatrin (Ågården)
som ska innehålla både boende och möjlighet till olika stödinsatser och andra
aktiviteter. Ett resurscenter skapar förutsättningar för att effektivt kunna samla och
samordna resurser och verksamheter som ger stöd till personer med psykisk ohälsa
och samsjuklighet.
Men det finns också ett behov av boende för personer med komplex problematik
kopplat till psykisk ohälsa som samtidigt, på grund av ålder eller annan
funktionsnedsättning har så omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov att mer eller
mindre kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig.

Sektorn vill därför undersöka möjligheten
för att skapa en specialinriktad avdelning
för denna målgrupp på ett äldreboende. Genom att samlokalisera en sådan särskild
enhet inom en större boendeenhet kan det bli en mer kostnadseffektiv verksamhet
med goda samordningsvinster.

