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1 Läsanvisning 

Första delen av rapporten beskriver hur Grästorps kommun arbetar med sitt kvalitets- och 
patientsäkerhetsarbete. Under rubriken Resultat sammanställs och analyseras kommunens 
arbete under föregående år. 
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2 Sammanfattning 

I Grästorps kommun finns två särskilda boenden. Vistegården med 48 platser och Hallers 
väg 20 med 12 platser. Det finns en korttidsavdelning, Passagen, med 10 platser fördelade 
på korttidsvistelse, palliativ vård och växelvård. Hemtjänsten har drygt 200 brukare med 
beviljade insatser inklusive trygghetslarm varav ca 110 har vård och omsorgsinsatser. I 
hemsjukvården (kommunal hälso- och sjukvård) finns ca 100 inskrivna i eget boende, LSS, 
psykiatri och palliativ vård. Dagverksamhet med inriktning rehab har öppet fyra dagar per 
vecka och dagverksamhet demens har öppet två dagar per vecka. Totalt finns ca 30 person 
med insats dagverksamhet. Under året har ett Seniorcenter öppnats som är en öppen 
verksamhet med olika aktiviteter under veckans alla dagar och ca 400 besökare per månad. 
Kommunen är assistansanordnare åt 9 brukare och det finns 20 individer med bostad med 
särskild service. 26 brukare har insats daglig verksamhet inom LSS. Det finns även 
förebyggande och stödjande verksamhet för barn, unga och deras familjer (Familjehuset 
Agera) samt för vuxna med missbruk eller psykisk funktionsnedsättning (Vita Huset). För 
personer med psykisk funktionsnedsättning erbjuds även daglig sysselsättning på 
Kompassen. 

Nytt för året var en kvalitetsdag som genomfördes med MAS och SAS med fokus på 
enheternas arbete med kvalitetsplanen. Kvalitetsplanen synliggörs på ett nytt sätt för all 
personal på intranätet via SKA-portalen. Genomgång av innehållet i form av processer och 
rutiner har skett på APT etc. Detta har visat sig vara en lyckad satsning och skapat en ökad 
användning. 

Social verksamhet har tagit fram en ny kompetensutvecklingsplan för 2019 som sträcker sig 
tre år framåt. Planen är uppdelad på fyra nivåer: löpande fortbildning, underhållsutbildning, 
gemensam kompetensutveckling och därutöver kompetensutveckling på enhetsnivå. 

Planerad underhållsutbildning avseende HLR fick skjutas upp då utbildningen inte längre 
kunde erbjudas i kommunens regi. Offerter från externa utbildare togs istället in och 
utbildningen genomförs 2020. Som gemensam kompetensutveckling satsades på fortsatt 
IBIC-utbildning för personal LSS (daglig verksamhet) samt personcentrerad vård och 
rehabiliterande förhållningssätt inom ÄO. Utbildning i Låg affektivt bemötande, KBT och 
Psyk E-bas har skett för utvalda personalgrupper. Alla medledare har genomgått de två 
första stegen i en medledarutveckling med enskilt samtal med coach (kärnkvadrant) och 
genomgång av arbetsgruppens gemensamma förutsättningar. 

Personal i resursteamet i Social verksamhet har fortsatt att ha några fasta återkommande 
arbetspass i några LSS-ärenden vilket skapat kontinuitet och trygghet i dessa arbetsgrupper. 

En utredning har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Sarah. IVO 
avslutade ärendet utan ytterligare åtgärd då Grästorps kommun bedömdes ha fullgjort sin 
utrednings- och anmälningsskyldighet. Ingen utredning har anmälts till Inspektionen för 
vård och omsorg enligt Lex Maria. Inga ärende är registrerade hos Patientnämnden under 
2019. 

Synpunkter och klagomål utreds och hanteras enligt gällande rutiner. Det har inkommit 
fem synpunkter till Social Verksamhet via kommunens hemsida som besvarats av 
enhetschef. 

Några viktiga åtgärder för patientsäkerhet är deltagandet i kvalitetsregistren Senior Alert, 
BPSD och Palliativregistret *. Palliativregistret gäller alla enheter, likaså Senior Alert. BPSD 
gäller enbart Vistegården. 

Arbetet med BPSD är implementerat och används fullt ut på Vistegården. Statistiken för 
2019 visar på att NPI (skala som mäter beteendesymtom) för Grästorp var 18 %. Det ligger 
under rikssnittet som är 21 %. Ju lägre poäng desto mindre symtom på beteendestörningar. 
Andelen som har olämpliga läkemedel var 32 % (riket 39 %) vilket är en liten ökning från 
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föregående år. Andelen som verkar vara smärtfria var 82 % (riket 71 %) och är bättre 
resultat jämfört med föregående år. Personer som har bemötandeplan var 100 % (riket 100 
%) och är på samma nivå som föregående år. Andelen personer som har fått 
läkemedelsöversyn är 100 % (riket 89 %) och är en förbättring från föregående år. 

Undersökningen "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen" 2019 visar att kommunens 
Särskilda boenden hade flest nöjda kunder i riket.  Kundnöjdheten i hemtjänsten tappade i 
ranking. Antalet personal som en vårdtagare träffar under 14 dagar har minskat till 17. 
Rikssnittet är 15 personal. 

Införande av välfärdsteknologi i Social verksamhet har under 2019 har haft fokus på mobil 
dokumentation. Modul är inköpt och en arbetsgrupp med representanter från alla 
verksamheter har bildats. Implementeringen har dröjt på grund av tekniska förutsättningar 
med stark och säker autentisering, vår IT-enhet jobbar tillsammans med vår IT-strateg för 
att lösa det tillsammans med leverantör. I verksamhet för barn och unga började man 
under 2019 använda OmMej som är en interaktiv tjänst utvecklad för att barn och unga i 
kontakter med myndigheter själva ska få berätta om sin situation. Även iKomet används 
vilket är ett internetbaserat föräldrastödsprogram. 

Digitala terapidjur har införskaffats inom äldreomsorg och LSS samt Tovertafel för att 
stimulera till fysisk och kognitiv aktivitet, få personen att röra sig mer och interagera socialt. 

*   Senior Alert = Ett kvalitetsregister för att stödja den vårdpreventiva processen att förebygga fall, 
trycksår, undernäring och munhälsa hos äldre. BPSD = Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid 
Demens. Palliativregistret = Ett kvalitetsregister för att förbättra vården i livets slutskede 
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3 Övergripande mål  

Nämndens mål för 2019 är: 

 invånare och kunder ska vara nöjda 

 det förebyggande hälsoarbetet prioriteras och genomsyrar all verksamhet 

 förbättra barn och ungas uppväxtvillkor i kommunen 

 en attraktiv kommun och ökat bostadsbyggande 
Verksamheten har utvecklat nämndens mål ytterligare för 2019 med följande mål: 

 Kvalitetssäkring utifrån insats och patientsäkerhet 

 Utveckla hälsoperspektivet för äldre 

 Alla medarbetare ska vara involverade i sin egen och verksamhetens utveckling 
Social verksamhets gemensamma aktiviteter utifrån målen är: 

 implementera kvalitetsledningssystem enligt HSL, SoL, LSS,LVU, LVM. 

 implementera IBIC (individens Behov i Centrum) 

 kvalitetsförbättrande arbete inom enheterna 

 förebyggande aktiviteter till äldre 

 utforma ett seniorcentra enligt Grästorpsmodell 

 satsa på utveckling genom digitalisering 

 implementera arbetssättet kring en familjecentral 

 främja delaktighet 

 utveckla samverkan med högskolan och universitet 

 projekt önskad sysselsättningsgrad 

 projekt ökad frisknärvaro 
Varje enskild enhet inom Social verksamhet har egna aktiviteter utifrån nämndens mål och 
de finns att läsa i enheternas verksamhetsplaner. 
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4 Organisatoriskt ansvar för kvalitets- och 
patientsäkerhetsarbetet 

Ansvaret för kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet har ytterst Kommunstyrelsen. 

Socialchef har: 

 det övergripande ansvaret för att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och 
förbättra verksamheten i enlighet med ledningssystemet. 

 att fastställa vilka särskilda insatser och aktiviteter verksamheten ska arbeta med för 
att uppnå de politiska målen. 

Utvecklingschef har: 

 en övergripande och strategisk funktion för kvalitetsstyrning och kvalitetskontroll 
inom socialtjänstens verksamhetsområde utifrån gällande lagar och föreskrifter, 
SoL, LSS, LVM, LVU. 

 är sakkunnig inom socialtjänstens verksamhetsområde och har en stödjande 
funktion i organisationen. 

Verksamhetschef HSL ansvarar för: 

 rutiner för det systematiska kvalitetsarbetet 

 mål och måluppfyllelse 

 uppföljning och analys av verksamheten 

 ständiga förbättringsåtgärder 

 informationssystem 

 organisation och ansvarsfördelning 

 lokaler, personal, utrustning (MedicinTekniskaProdukter), system 

 löpande rapport till politikerna om förbättringsarbete 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) ansvarar för att: 

 det finns en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet 

 journaler förs enligt patientdatalagen 

 vård som läkare förordnat verkställs 

 läkemedelshanteringen är väl fungerande 

 kontakt med läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal tas när 
patientenstillstånd kräver det 

 säkra delegeringar av ansvar 

 anmälningar görs till vårdgivare och Inspektionen för vård och omsorg 

Socialt ansvarig samordnare (SAS) ansvarar för att: 

 Säkra att processerna för bedömning, beslut, verkställighet och samverkan inom 
socialtjänsten är ändamålsenliga och väl fungerande. 

 Säkra att den enskilde får sina behov prövade i en rättssäker myndighetsutövning. 

 Säkra att den enskilde får insatser av god kvalité som är individuellt utformade och 
utgår från den enskildes delaktighet och inflytande. 

 Säkra att dokumentationen förs i den omfattning som föreskrivs i lag och föreskrift 
(SoL, LSS, LVM, LVU). 

 Informera berörd nämnd/ledning i yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet om 
rapporter kring missförhållande eller risk för missförhållanden i verksamheten. 
Allvarliga missförhållanden eller risk för allvarliga missförhållanden ska anmälas till 
Inspektionen för vård och omsorg. 

Enhetschef ansvarar för: 
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 leda och utveckla verksamheten mot politiskt uppsatta mål 

 budget och personal 

 analysera och hantera; risker, avvikelser, förslag, synpunkter och klagomål 

 verkställa rutiner/riktlinjer/beslut 

 skapa utrymme för lokalt förbättringsarbete 

 kompetensutveckla personal och team 

 samarbete med team, arbetsgrupper och leg personal 

 rapportera till verksamhetschef om utveckling och förbättringar 

Legitimerad personal ansvarar för: 

 framtagning, utprovning samt vidareutveckling av rutiner och metoder 

 risk- och avvikelsehantering 

 uppföljning av mål och resultat hos patienter 

 Hälso- och sjukvårdspersonal är enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) skyldig att 
bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. Personalen ska i detta syfte till 
vårdgivaren rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller 
hade kunnat medföra en vårdskada 

1:e socialsekreterare ansvarar för: 

 övergripande ärendefördelning 

 ärendehandledning till socialsekreterare/behandlare inom myndighetsenheten 

 prioritering i och mellan ärenden, samt att i samarbete med myndighetschef planera 
och leda gruppens arbete och behov av kompetensutveckling 

Socialsekreterare ansvarar för: 

 att inleda utredning enligt 11 kap 1 § SoL och att inte inleda utredning enligt 11 kap 
1 § SoL gällande vuxna, barn och unga. 

 att utreda och överlämna beslut till verkställigheten och att följa upp beviljad insats 

Baspersonal ansvarar för: 

 att utföra och verkställa beslutade insatser 

 att upprätta genomförandeplan utifrån beslutade insatser tillsammans med den 
enskilde 

 att följa rutiner/riktlinjer/beslut 

 att samarbeta med team, arbetsgrupper. 

 att delta i det systematiska kvalitetsarbetet. 

 att rapportera brister, missförhållanden, synpunkter och klagomål 
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5 Struktur för uppföljning och utvärdering 

I enlighet med krav i Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2011:9 ska kommunen säkerställa 
kvaliteten och säkerheten i verksamheten genom ett systematiskt och fortlöpande 
kvalitetsarbete. Kraven i föreskriften gäller all vår verksamhet reglerad i bl.a. Socialtjänstlag, 
Lagen om stöd och service, Patientsäkerhetslagen samt Hälso- och sjukvårdslag m.fl. Den 
gäller alla våra insatser till funktionsnedsatta, äldre individer samt individer och familjer i 
behov av socialt stöd i deras livsföring. 

Styrmodellen och kvalitetsledningssystemet finns i IT-verktyget Stratsys. Styrmodellen är 
tydligt kopplat till de politiskt uppsatta målen.  I kvalitetsledningssystemet finns en struktur 
som bygger på processer, riskbedömningar och en egenkontrollplan. 
Kvalitetsledningssystemet har fokus på ansvar, roller och delaktighet och syftet är att alla 
ska vara delaktiga i kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet runt vårdtagare. 

Systemet ska underlätta insamling av data till den årliga kvalitets- och 
patientsäkerhetsberättelsen och att den ska vara ett verktyg för kommunstyrelsen inför 
kommande års beslut av mål för hälso- och sjukvård och sociala insatser. 

Vårt kvalitetsledningssystem ska bidra till ökad effektivitet, säkerhet och kvalitet genom: 

 tydlig kvalitetsstyrning och systematisk egenkontroll av processer och följsamhet 
mot nationella riktlinjer, författningar, lagar och kommunala riktlinjer. 

  kvalitetssäkrade processer och flöden i verksamheten vilket underlättar för 
medarbetarna att bedriva ett likvärdigt och kvalitetssäkrat arbete gentemot 
brukare/kund. 

 tydlig ansvarsfördelning där det framgår vem som ansvarar och leder 
förbättringsarbetet i verksamheten, definiera roller och funktioner viktiga för 
kvalitetsarbete. 

 definiera och kvalitetssäkra verksamhetens samverkan med andra verksamheter 
såväl intern som externt med andra myndigheter/organisationer. 

 delaktighet för såväl medarbetare som kunder i det löpande och systematiska 
förbättringsarbetet på enheten genom lokalt förankrat kvalitetsarbete där det 
löpande identifieras risker, kvalitetsbrister, klagomål och synpunkter/förslag som 
åtgärdas och utvecklas. 

 dokumenterat förbättringsarbete som ska skapa ett lokalt erfarenhetsutbyte men 
också bidra till att vår organisation blir en lärande organisation där 
förbättringsarbeten sprids inom enheter/verksamheter/organisationen 
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6 Samverkan för att erbjuda god vård och omsorg med kvalitet 

Samverkan sker på många sätt, både internt och externt. Den viktigaste samverkan sker 
med brukare/patient och deras anhöriga/närstående och gode män. 

Intern sker samverkan mellan myndighetsenheten och utförarna, teknisk verksamhet, HR-
enheten, arbetsmarknadsenheten, AME och kostenheten. Samverkan med politiken är en 
annan viktig del. 

Extern samverkan sker med andra vårdgivare som sjukhus och primärvård, 
.mödrahälsovård MHV, barnhälsovård BHV, skolan, Västbus och Trepart psykiatri är 
viktiga aktörer kring barn och unga samt psykiatri. 

Social verksamhet samverkar också med andra myndigheter som Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen, Överförmyndarenheten och Migrationsverket. 

Lokala näringsidkare och privata assistansanordnare är viktiga medaktörer. 

I Kvalitetsledningssystemet beskrivs samverkan i varje process mer detaljerat. 
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7 Struktur för riskanalys 

Genom egenkontroll och analys av avvikelser görs fortlöpande bedömningar om det finns 
risk för att händelser skulle kunna inträffa som kan medföra brister i verksamheten. 
Ansvariga för detta är Verksamhetschef HSL, Medicinskt ansvarig sjuksköterska, Socialt 
ansvarig samordnare och enhetschef. 

Handboken för patientsäkerhetsarbete" Riskanalys och Händelseanalys" utgiven av 
Socialstyrelsen används av Medicinskt ansvarig sjuksköterska som arbetsmetod. 
Handboken innehåller verktyg och vägledning för hur analysarbetet bör organiseras och 
genomföras. 

Handböckerna i grundläggande patientsäkerhetsarbete "Säkrare vård och omsorg" och 
"Modell för risk- och händelseanalys" för individ och familjeomsorg utgiven av Sveriges 
Kommuner och Landsting används av enhetschef. Handboken ger en bild av riskerna i 
vården och omsorgen liksom de grundläggande metoderna och arbetssätten för att minska 
vårdskador. Handboken förespråkar genomgående förebyggande arbetssätt. 

Inrapporterade avvikelser registreras och analyseras i systemverktyget Magna Cura. 
Erfarenheterna återförs sedan till verksamheterna. Vid allvarligare händelser görs risk- och 
händelseanalyser. Patienter och anhöriga görs delaktiga i det arbetet. 

Vid större organisationsförändringar görs riskanalys ur ett arbetsmiljöperspektiv och ur ett 
patient/brukarperspektiv enligt rutin. 
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8 Struktur för informationssäkerhet 

Ett gemensamt projekt avseende informationssäkerhetsarbete inom samarbetskommunerna 
V6 (Lidköping, Skara, Vara, Götene; Essunga och Grästorp) påbörjades under 2017. 
Projektet skall leverera dokumentation i form av policys och riktlinjer, metodstöd, förslag 
på mottagande roller och organisation inom kommunerna. Projektet skall också leverera 
informationsklassning samt förutsättningar för efterlevnad av nya Dataskyddsförordningen 
(GDPR). 

Social verksamhet har gått igenom alla register och system som hanterar personuppgifter 
och PuL anmält dessa enligt rutiner från PuL-ansvarig i Grästorp. Arbetet pågår med att 
skriva avtal om personuppgiftsbiträde i förekommande fall. 

Loggningar i Magna Cura sker enligt upprättad rutin. All personal loggas enligt ett schema, 
resultat redovisas i egenkontroller. 

Hälso- och sjukvårdsenheten har infört ICF som är en struktur och terminologi för ett 
ändamålsenligt vård- och omsorgsdokumentation. Man använder sig av KVÅ för att lämna 
statistik till Socialstyrelsen. En process för kollegial granskning har tagits fram 2018. Syftet 
är att strukturerat granska journaler och att ta fram relevant utbildningsmaterial för all 
legitimerad personal. 

Individens behov i centrum, IBIC, som bygger på ICF är ett behovsinriktat och 
systematiskt arbetssätt har börjat att införas vid utredning av insatser enligt SoL inom 
särskilt boende, hemtjänst och korttidsplats. Under 2018 har verksamheten jobbat med att 
granska genomförandeplanerna för att öka kvaliteten. 
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9 Rapporteringsskyldighet 

Avvikelser 

Vård och omsorgspersonal är enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) skyldig att bidra till 
att hög patientsäkerhet upprätthålls. All personalen ska till vårdgivaren rapportera risker för 
vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada. Det 
samma gäller rapportering av missförhållanden (SOSFS 2011:5) Socialstyrelsens föreskrifter 
och allmänna råd om lex Sarah. 

Syftet med att rapportera inträffade avvikelser är att dra lärdom av 
vårdskadan/missförhållandet eller den negativa händelsen och att med riskförebyggande 
insatser förhindra att samma typ av avvikelse inträffar igen. Avvikelserapporterna berör 
också SoL/LSS inte enbart HSL. 

All personal rapporterar avvikelser enligt rutin. Avvikelserna hanteras enligt rutin av 
enhetschef, Socialt ansvarig samordnare och Medicinskt ansvarig sjuksköterska. 

Rutin för avvikelserapportering  

Den som upptäcker en avvikelse ska omedelbart rapportera till tjänstgörande sjuksköterska 
eller annan legitimerad personal eller enhetschef som utan dröjsmål ska bedöma vilka 
åtgärder som ska vidtas, samt dokumentera dessa i patientens journal. 

Den som upptäcker avvikelsen skriver avvikelserapport i Magna Cura. Avvikelsemodulen 
är uppdaterad så att alla (sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast, baspersonal, 
socialsekreterare och chefer) kan dokumentera i systemet. Detta ska helst ske i samband 
med händelsen. Där noteras även att tjänstgörande sjuksköterska eller annan legitimerad 
personal eller enhetschef kontaktats om händelsen. 

Tjänstgörande sjuksköterska, annan legitimerad personal eller enhetschef noterar i 
avvikelsemodulen Magna Cura sin bedömning och åtgärd. 

Enhetschef ansvarar för att Medicinskt ansvarig sjuksköterska och/eller socialt ansvarig 
samordnare, utan dröjsmål kontaktas vid allvarliga avvikelser. Medicinskt ansvarig 
sjuksköterska och/eller socialt ansvarig samordnare gör bedömning om utredning och 
anmälan enligt Lex Maria/Lex Sarah ska göras. 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska och socialt ansvarig samordnare har rutin för att 
fortlöpande analysera och åtgärda brister i verksamheten, samt årligen göra en 
sammanställning av föregående års avvikelser. Sammanställningen innehåller statistik, 
vidtagna åtgärder utifrån analys av avvikelser under perioden samt planering av det fortsatta 
patientsäkerhetsarbetet på enheten. 

Vi rapporterar avvikelser i hög grad och drar nytta och tar lärdom av misstag för att 
förhindra misstag. Vi behöver bli bättre på att involvera patienter och närstående i 
förbättringsarbete. 
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10 Hantering av klagomål 

10.1 Klagomål och synpunkter 

Klagomål och synpunkter  

Synpunkter och klagomål kan lämnas på kommunens hemsida, särskild blankett, brev eller 
personligt besök. Inkomna klagomål och synpunkter skickas vidare till berörd chef som 
besvarar och återkopplar till den som lämnat synpunkten om så önskas. 

Inkomna klagomål som berör HSL-frågor från Patientnämnden och Socialstyrelsen utreds 
av Medicinskt ansvarig sjuksköterska alternativt av verksamhetschefen HSL beroende av 
klagomålets art. 

Den 1 januari 2018 trädde nya bestämmelser för hantering av klagomål och synpunkter i 
vården i kraft. Förändringarna innebär i korthet att en patient som varit i kontakt med 
vården och som inte är nöjd i första hand ska kontakta den verksamhet som ansvarat för 
vården. Social verksamhet har anpassat informationen på hemsidan enligt de nya 
bestämmelserna och MAS/SAS kommer att hantera inkommande ärenden. 

  

10.2 Beskrivning av sammanställning och analys 

Inkomna synpunkter och klagomål redovisas per tertial i systemverktyget Stratsys av utsedd 
person inom Social verksamhet. Analysen görs av respektive enhetschef där rapporten är 
hemmahörande. Synpunkten ska besvaras inom 14 dagar. 

Inkomna och behandlade ärende redovisas för Sociala utskottet och på Kommunstyrelsens 
sammanträde två gånger per år, i april och oktober. Medicinskt ansvarig sjuksköterska och 
verksamhetschef HSL sammanställer Social verksamhets ärende och analyserar årligen 
inför presentation i patientsäkerhetsberättelsen. 

10.3 Samverkan med patienter och närstående 

Vid de tillfällen det har framkommit klagomål har medicinskt ansvarig sjuksköterska eller 
verksamhetschef HSL tagit kontakt via telefon och erbjudit möjlighet till besök. Det har 
uppskattats och alltid accepterats. Innan vidare kontakt med annan myndighet t.ex. 
patientnämnd eller annan utförare har patient och närstående rätt att se och tycka till om 
den skriftliga dokumentationen som skickas vidare. Återkoppling sker alltid efter svar från 
annan part. 
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11 Resultat  

11.1 Uppföljning av genomförda egenkontroller 

Egenkontroll 
Kontrollmoment 
för Egenkontroll 

Frekvens Kommentar 

 Uppföljning av 
arbetet med 
verksamhetsplaner 

Dokumentation 1 ggr per år Uppföljning av respektive planer 
har gjorts av verksamhetschef/ 
utvecklingschef tillsammans med 
enhetschef. 

 Redovisning till 
budgetberedning 

Kontroll 1 ggr per år Under året har workshops 
genomförts tillsammans med 
verksamhetsutvecklare Carina 
Torpenberg. En förändring i 
arbetet har skett genom att man 
träffats gemensamt i respektive 
grupp; ÄO, LSS och IFO och gjort 
gemensamma 
besparingar/effektiviseringar. 
Detta upplevdes positivt och 
kommer att fortsätta i samband 
med planerade 
budgetuppföljningar. 

 Uppföljning av 
egenkontroller i 
kvalitetsledningssystemet 

Kontroll 1 ggr per år Uppföljning har skett på GT-
grupptid med chefer LSS i januari 
samt övriga chefer individuellt. 
Några nya egenkontroller har 
tagits fram som ska fyllas i av 
enhetschef. Enhetschefer får 
påminnelser om egenkontroll i 
Stratsys. Genomgång av 
egenkontroller påbörjades 
dessutom vid kvalitetsdag i nov 
och därför konstateras att de flesta 
egenkontrollerna har gjorts innan 
avstämningsmöten. 

 Redovisning av 
internkontrollplan till SU 

Systematisk 
kvalitetsgranskning 

Enligt 
beslutad plan 
SU 

Redovisning har genomförts på 
SU i februari/mars månad. 

 Redovisning till 
Sociala utskottet av 
myndighetsutövning barn 
och unga 

Delegation 1 ggr per år Redovisning av delegationsbeslut 
till Sociala utskottet har skett 
under året enligt plan. 

 Granskning av 
journaler 

Kontroll 1 ggr per år Granskningar sker spontant med 
inte systematiskt. Därför kommer 
verksamheten under 2020 se över 
hur processen ska kan säkras 
genom bättre egenkontroller och 
systematik. 

 Genomgång sker 
med arbetsledare i alla 
ärenden där LVU kan bli 
aktuellt 

Självskattning Veckovis Rutinen följs. 

 Rapport till SU om 
ändrade fördelningstal 

Statistik 1 ggr per år Fördelningstalet har inte 
överskridits. 

 Avvikelserapporter 
från verksamheten 

Avvikelserapport Månadsvis Två stycken avvikelser. 

 Granskning av 
journaler 

Granskning av 
journaler 

1 ggr per år Processen följs i granskade 
ärenden. 
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Egenkontroll 
Kontrollmoment 
för Egenkontroll 

Frekvens Kommentar 

 Genomgång sker 
med arbetsledare i alla 
ärenden där LVM aktuellt 

Självskattning Vid aktualitet Rutinen följs. 

 Bedömning av 
personkretstillhörighet 
ska ske i samråd 

Kontroll 1 ggr per år Påbörjas 2020 

 Genomgång att 
egenkontroll skett enligt 
Socialstyrelsens 
handbok 

Granskning av 
journaler 

1 ggr per år Vid granskning av akter för 
placerade barn/unga i familjehem 
under 2019 framkommer att 
socialsekreterarna håller tät och 
kontinuerlig kontakt med såväl den 
placerade som med familjehem, 
mer än var tredje månad och ofta 
varje månad. Samtliga placerade 
har haft besök av 
socialsekreterare 2-3 ggr/år och 
där emellan telefon/mailkontakt. I 
de flesta ärenden är det också 
samma socialsekreterare som 
under året haft kontakt med 
placerat barn/ungdom. 

Barnen/de unga liksom familjehem 
uppfattas generellt ha en mycket 
god bild av socialtjänstens arbete 
och söker ofta självmant upp 
socialsekreterare, utan att möte 
planerats. 

Inga oplanerade avbrott har skett 
under 2019,inga familjehem har 
sagt upp sig. 

 Inskrivna i kommunal 
hälso- och sjukvård. 

Kontroll  Antal inskrivna i kommunal hälso- 
och sjukvård är relativt oförändrat 
från tidigare år. Extra fokus på att 
avgifter är avslutade sker 
kontinuerligt av enhetschef. 

 Kontroll av 
avvikelserapporter i 
Magna Cura kopplade till 
delegeringsansvar 

Avvikelserapport 
från Magna Cura 

Månadsvis Alla som tar emot en delegeringar 
har genomgått en webbutbildning 
om "säker läkemedelshantering". 
Införande av digitala signeringlistor 
har bidragit till en säker 
läkemedelsöverlämning. Inga 
delegationer har dragits tillbaka 
under 2019. 

 Kontroll av 
läkemedelsavvikelser 
från Magna Cura 

Avvikelserapport 
från Magna Cura 

Månadsvis Läkemedelsavvikelserna har 
minskat under 2017. En 
framgångsfaktor är införande av 
digitala signeringlistor. 

 Avvikelser 
medicintekniska 
produkter 

Avvikelserapport 
från Magna Cura 

Månadsvis En rapport skickad till 
läkemedelsverket gällande 
medicintekniska hjälpmedel. 

 Kontroll av att 
uppföljning av individuellt 
förskrivet hjälpmedel 
görs i tillräcklig 
omfattning 

Dokumentation 2 ggr per år Uppföljning av förskrivet 
hjälpmedel görs enligt rutin. 

 Kontroll av 
blodtrycksmanschetter 

Kontroll 1 ggr per år Inventering och kontroll har inte 
gjorts under 2019 men är planerat 
till januari 2020. 
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Egenkontroll 
Kontrollmoment 
för Egenkontroll 

Frekvens Kommentar 

 Skyddsrond på 
Daglig sysselsättning 
(Kompassen) 

Avvikelserapport 
från Magna Cura 
Tillbudsrapportering 

 Arbetsmiljörond har genomförts 
2019-11-19 

 Registrering i SUS 
(System för uppföljning 
av samverkan). 

Självskattning 
Statistik 

4 ggr per år 7 inskrivna. kommer få en ny inom 
kort och kommer avsluta 2 efter 
årsskiftet. 

 Samtal med 
familjebehandlare 

Självskattning 
Kontroll 

 Dialog på gruppmöte om vikten av 
att anmäla/ansöka och bjuda in 
socialsekreterare om det är större 
behov 

 Samtal med 
familjebehandlare om 
aktuella uppdrag 

Självskattning 
Kontroll 

 Samtal med behandlare på 
gruppmöten för att säkerställa 
process i ärenden 

 Genomgång av 
aktuella 
behandlingsmetoder 

Kontroll 1 ggr per år Jämfört verksamhetens metoder 
med kunskapsguidens 
rekommenderade metoder för 
missbruk/beroende, socialpsykiatri 
och föräldrastöd. I samarbete med 
andra kommuner i Skaraborg och 
metodnätverk för 
behandlingsmetoder, arbetar vi för 
att erbjuda metoder med bevisad 
effekt och kontinuerligt utbilda 
behandlare i samarbete. 

 Stickprovskontroll av 
behandlingsmetoder 
socialpsykiatri. 

Kontroll 4 ggr per år Genomgång av aktuella metoder 
på gruppmöten samt inventering 
av utbildningsbehov och behov av 
nya metoder utifrån behov 

 Planera uppföljningar 
av individuell plan LSS 
samt eventuellt nya 
behov av planer för 
brukare i behov av 
bostad med särskild 
service. 

Planering 1 ggr per år Enligt rutin har ansvariga träffats 
för att gå igenom framtida behov 
på gruppnivå och individuellt. Möte 
med enskild har också hållits som 
önskat ha individuell plan 

 Tillgång till 
lägenheter för 
kommande brukare 

Kontroll 1 ggr per år Under 2020 kan 4 nya ärenden på 
servicebostaden bli aktuellt. Det 
innebär att besluten är 20 till 
antalet och smärtgränsen för att 
ha en servicebostad är därmed 
nådd. Lägenheter är en bristvara 
och dialog förs med 
fastighetsägare för att få 
lägenheter i samma trappuppgång 
som flertalet av brukare bor. Då 
ansvar för etablering ligger på 
kommunen behövs också lägenhet 
för 7 individer 2020 som kan vara 
svårt att finna. Önskemål om att 
hyra fler lägenheter har framförts 
till Trygga hems styrelse och till 
tekniska som äger gamla Velanda 
med 5 lägenheter. Inget är 
bekräftat. 

 Skyddsrond på 
Paletten (Daglig 
verksamhet) 

Självskattning 4 ggr per år Arbetsmiljörond har genomförts 
2019-11-19. 
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Egenkontroll 
Kontrollmoment 
för Egenkontroll 

Frekvens Kommentar 

 Planera uppföljningar 
av individuell plan LSS 
samt eventuellt nya 
behov av planer för 
brukare i behov av daglig 
verksamhet. 

Planering 1 ggr per år Under 2019 har rutinen följts. 

 Kontroll av beslutade 
insatser korttidsvistelse 
LSS 

Självskattning 
Kontroll 

1 ggr per år Alla beslutade insatser har utförts 
under året. 

 Kontroll av beslutade 
insatser korttidstillsyn 
LSS. 

Kontroll 1 ggr per år Kontroll utförd. 

 Följa upp 
genomförandeplan 

Granskning av 
journaler 

 Genomförandeplanerna är 
uppföljda och aktuella. 

Det finns också en rutin som 
innebär att SAS granskar ett antal 
genomförandeplaner under året 
för att säkerställa kvalitén. 

 Kontroll av Phoniro 
ASS-listor inom personlig 
assistans. 

Kontroll Månadsvis Det administrativa arbetet runt 
Phoniro-assistans appen 
genomförs av stabspersonal 
Therese Hagrydh och detta 
fungerar mycket tillfredsställande. 
Det är betydligt mindre fel och vi 
får snabbare in våra underlag till 
Försäkringskassan. Lyckad 
digitalisering. 

 Dialog med brukare 
och utförare samt kontroll 
av utförd avlösartid via 
lönelistor 

Inhämtning av 
synpunkter 
Kontroll 

1 ggr per år Vi har för närvarande ingen insats 
avlösarservice i hemmet. 

 Dialog med brukare 
och utförare samt kontroll 
av utförd avlösartid via 
lönelistor 

Kontroll  Vi har för närvarande ingen 
brukare som har insatsen 
avlösarservice. 

 Granskning av 
genomförandeplaner i 
hemtjänst 

Granskning av 
journaler 

2 ggr per år Alla genomförandeplanerna ej 
uppföljda eller aktuella. 

SAS granskar enligt plan 20 planer 
per halvår. Granskningen 
september visar att det finns 
planer i de flesta fallen, men 
uppföljningen är bristfällig. 

 Uppföljning av SMP 
för trygghetslarm 

Loggning av 
nätverkssystem 

Veckovis Inga kända avvikelser. 

Trygghetslarmen kontrolleras via 
SMP av larmansvarig, men fom 
2020 kommen också 
enhetschefen ha access till 
systemet för att minska 
sårbarheten. 

 Uppföljning av 
larmrapporter gällande 
trygghetslarm från 
Tunstall 

Larmrapport Månadsvis Inga kända avvikelser 

Larmen kontrolleras via SMP av 
vår larmansvarige. rom 2020 
kommer också enhetschefen ha 
access till systemet för att minska 
sårbarheten. 

 Gästerna ska ha en 
individuell rehabplan. 

Kontroll 2 ggr per år Alla har en individuell rehabplan. 
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Egenkontroll 
Kontrollmoment 
för Egenkontroll 

Frekvens Kommentar 

 Uppföljning av 
korttidsvistelsen 

Självskattning 2 ggr per år De enkäter som har kommit in 
under året har visat på att de 
gäster och dess anhöriga som 
vistats på Passagen har trivts bra 
och känt sig väl bemötta. 

 Uppföljning av 
genomförandeplan på 
särskilt boende 
äldreomsorg. 

Kontroll 2 ggr per år På Vistegården är 
genomförandeplanerna 
uppdaterade utav utsedda 
omsorgsledare. 

På Hallers väg är 
genomförandeplanerna 
uppdaterade av 
kontaktpersonalen. 

 Uppföljning av 
skickade och inkomna 
avvikelser SVPL 

Avvikelserapport 
SVPL 

Månadsvis Antal avvikelser ökade i 
september när nytt IT-system och 
nya rutiner infördes i VGR. I slutet 
av året så är alla berörda parter 
mer inarbetade i nya processen, 
men det påverkade 
patientsäkerheten och 
arbetsmiljön under en kort tid. 

 Följsamhet till lokal 
rutin Samordnad 
vårdplanering i Grästorp. 

Inhämtning av 
synpunkter 

 Rutinen följs. 

 Antal betaldagar Kontroll Månadsvis Social verksamhet har inga 
betaldagar för patienter som legat 
kvar på sjukhus. 

 Uppföljning av 
handlingsplan 
samverkan kommun och 
primärvård Capio VC. 

Jämförelser 1 ggr per år Handlingsplanen har haft fokus på 
samverkan kring utskrivningsklara 
patienter från slutenvård. 
Gemensam utbildning för Capio, 
Närhälsan och social verksamhet 
gällande SIP genomfördes i 
december. 

 Årlig uppföljning av 
samverkan Trepart enligt 
protokoll. 

Inhämtning av 
synpunkter 
Avvikelserapport 
SVPL 

1 ggr per år Årlig uppföljning utförd av 
styrgrupp och handläggargrupp 
enligt protokoll. 

 Uppföljning av lokal 
rutin om dagjour 
regelbundet på APT 

Kontroll 2 ggr per år Samtliga socialsekreterare har 
informerats på APT om såväl 
intern jour som gemensam 
socialjour och rutiner kring 
densamma. Dagansvarig jour i 
Grästorp ansvarar bl.a. för att 
dagligen kontrollera ev inkomna 
uppgifter via mail från gemensam 
socialjour. Vidare finns 
uppdragsbeskrivning för dagjour 
som gåtts igenom med samtliga i 
samband med att vi anställde ny 
socialsekreterare. 

 Uppföljning av 
sammanställning av 
inkomna 
synpunkter/klagomål och 
lämnade svar i social 
verksamhet. 

Inhämtning av 
synpunkter 

2 ggr per år Andra halvåret 2019 har fyra 
synpunkter inkommit som 
besvarats av enhetschef, 
ordförande Trygga Hem och 
socialchef. Synpunkterna 
redovisas enl plan på SU. 

 Uppföljning av 
inkomna avvikelserapport 

Avvikelserapport 
från Magna Cura 

Månadsvis Avvikelsestatistik redovisas till 
sociala utskottet varje kvartal. 
Ingen anmälan om vårdskada är 
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Egenkontroll 
Kontrollmoment 
för Egenkontroll 

Frekvens Kommentar 

i Magna Cura enligt Lex 
Maria. 

gjord till IVO. 

 Uppföljning av 
inkomna 
avvikelserapporter enligt 
Lex Sarah. 

Avvikelserapport 
från Magna Cura 

Månadsvis SAS går regelbundet igenom 
samtliga avvikelser och påbörjar 
Lex Sarah-utredning direkt vid 
meddelande från anställd, 
enhetschef eller efter egen 
bedömning av rapporterad 
avvikelse. Under året har inga 
tveksamheter funnits om 
avvikelserna varit Lex Sarah eller 
inte. Flera avvikelser avseende 
stöld Lex Sarah-anmäldes till IVO 
under våren. IVO bedömde att 
verksamheten hanterat 
händelserna och vidtagit 
nödvändiga åtgärder. Under 2019 
har personal på Stor-APT etc. fått 
en genomgång av Lex Sarah (ÄO 
under våren, LSS under hösten 
samt Myndighetsenheten). Detta 
har resulterat i flera bra 
rapporterade avvikelser. Dock 
finns fortsatt brister kring 
dokumentation av 
utredning/åtgärder på några 
enheter. 

 Uppföljning av årets 
genomgång av 
genomförandeplaner i 
social verksamhet 
övergripande. 

Dokumentation  Genomgång av 
genomförandeplaner skedde i 
augusti/september 2019. 50 planer 
planerads att granskas men enbart 
42 blev det då en del uttagna 
ärenden avsåg trygghetslarm som 
inte har planer. De granskade 
planerna visar en förbättring inom 
ÄO/LSS. 18 % (30 % i jan) av 
planerna var inte godkända, 50 % 
uppfyllde dock ännu inte 
kvalitetsgarantin (66 % i jan). 
Kvalitetsgarantin innebär 
upprättande inom 30 dagar alt 
uppföljning inom 6 månader. 
Tre verksamheter inom LSS fick 
samtliga planer granskade med 
återkoppling till hela 
arbetsgruppen. När det gäller IFO 
uppmärksammades under 
höstgranskningen att arbetssättet 
med genomförandeplaner kring 
barn och unga behöver förändras. 
Detta då 50 % av granskade 
planer inte uppfyllde 
kvalitetsgarantin (33 % i jan). 
Totalt för IFO hade det skett en 
förbättring, 25 % av planerna var 
ej godkända (33 % i jan) 

 Uppföljning av 
genomgång av 
verkställighetsjournaler i 
social verksamhet 
övergripande. 

Dokumentation  Ingen genomgång har skett sedan 
2016 enligt tidigare mallar och 
granskning i 
dokumentationshandledargruppen, 
se tidigare kommentarer. Plan för 
omstart med granskning av 
journaler saknas. Under 2019 
startades granskning av 
genomförandeplaner enligt plan, 2 
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Egenkontroll 
Kontrollmoment 
för Egenkontroll 

Frekvens Kommentar 

ggr/året. I samband med detta 
sker viss koll av att det finns 
dokumentation kring arbetet med 
genomförandeplaner även som 
journalanteckning. 

 Uppföljning av 
genomförd 
journalgranskning i 
hälso- och sjukvård. 

Granskning av 
journaler 

2 ggr per år Vi är oftast duktiga på att göra 
hälsoärende och de flesta är rätt 
namnade (men vi ser att det finns 
en del med ”påhittade namn” d.v.s. 
inte som det står i mallen) 

Vi är ibland dåliga på att avsluta 
hälsoärenden så ca en fjärde del 
av de som finns kanske inte är 
aktuella längre 

De flesta journalerna har ca 10 
stycken tillfälliga händelser 

Av de tillfälliga händelserna är det 
bara ett fåtal som är avslutade 
inom 14 dagar och det finns nog 
en hel del som inte är avslutade 
alls, trots att de inte är aktuella 
längre. 

 Logg och 
spärrkontroll av Nationell 
Patientöversikt. 

Loggning av 
nätverkssystem 

4 ggr per år Bra och rätt användning av NPÖ. 

 Systematisk 
logguppföljning av 
dokumentation i Magna 
Cura. 

Granskning av 
journaler 

Månadsvis Ingen avvikelse att rapportera 

 Kontroll av uppgifter i 
HSA-katalogen 

Dokumentation 4 ggr per år Rutin framtagen för kontroll av 
uppgifter i HSA-katalog. Göliska 
AB har tagit över ansvaret, de 
skickar ut listor som ska 
kontrolleras och godkännas varje 
kvartal. 

 Självskattning av 
basala hygienrutiner 

Självskattning 2 ggr per år De enheter som utfört 
självskattning är godkända. 
Enhetschef ansvara för att det 
finns tid på APT för hygienombud 
att genomföra aktiviteten. 

 Hygienrond enligt 
checklista 

Dokumentation 
Inhämtning av 
synpunkter 

1 ggr per år Hygienrond på Hallers väg och 
Passagen genomfördes våren 
2019 och Vistegården 
genomfördes hösten 2019, 
resultatet redovisas i Stratsys. 

 Kontroll av spol och 
diskdesinfektorer 

Dokumentation 
Inhämtning av 
synpunkter 

1 ggr per år Extern kontroll utförd i oktober 
med godkänt resultat. 

 Extern kontroll 
rengöring och städ av 
miljö och hälsa. 

Kontroll 1 ggr per år Inga anmärkningar. De åtgärder 
och rutiner som är framtagna är 
kända och används på rätt sätt. 

En kvalitetsdag genomfördes på hösten 2019 för att tydliggöra det systematiska 
kvalitetsarbetet enligt SOSFS 2011:9. Ansvariga chefer fick möjlighet att arbeta med att 
uppdatera processer som de ansvarar för och göra riskanalyser och egenkontroller. Dagen 
föll väl ut och kommer att genomföras under 2020 med fokus på olika delar kring detta. 
Fortsatt ser vi att egenkontroller när det gäller genomförandeplaner och social 
dokumentationen visar på att det finns mer att göra för att säkra kvalitet. Social verksamhet 
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har i verksamhetsplanen 2020 lagt stort fokus på upprättande och efterlevnad av olika 
planer då vi tror att detta har stor påverkan på områdena kundnöjdhet och patientsäkerhet. 

11.2 Uppföljning av åtgärder 

Åtgärd Status Typ av åtgärd Kommentar 

 Upprätthålla god 
kontakt med 
fastighetsägare 

Pågående Förebyggande God kontakt med viktiga 
fastighetsägare erhålls. Fått ett 
flertal lägenheter för boende med 
särskild service och för 
etableringen under året. 

 Information till 
kommunens politiker 

Pågående Förebyggande Dialog utifrån behov sker med SU 
samt vid planerade förändringar 
av verksamhet. Planering för 
"hemmaplanslösningar" i annan 
form än nyttjande av befintliga 
platser i gruppbostad pågår. Det 
frigör i sin tur platser i gruppbostad 
för behov enligt LSS. 

 Ett övergripande 
arbete för 
informationssäkerhet 
inom Grästorps 
kommun behöver tas 
fram. 

Pågående Förbättrande Samverkan sker med Göliska IT 
om en gemensam 
informationssäkerhetssamordnare. 
Till sin hjälp har samordnaren en 
kontaktperson i kommunen som 
verkar i en arbetsgrupp 
övergripande i kommunen. 

 Hygienombudsträff Pågående Förebyggande Hygienombudsträff sker två 
gånger/år. Sjuksköterska från 
Vårdhygien Skövde deltar efter 
inbjudan av MAS. Mötets syfte är 
att utbilda och informera 
hygienombuden om aktuella 
ämnen. 

Verksamheten har god kontroll på vilka processer som behöver en aktiv åtgärd och vilka 
åtgärder som genomförts. 

11.3 Uppföljning avvikelser under året 

Avvikelse Summa/Avvikelse Kommentar 

Fallrapport 412 Av de som är inskrivna i 
kommunens vård och omsorg 
har fall resulterat i 12 frakturer. 
Lika många frakturer, 12 
stycken, har behövt kommunens 
hjälp efter sjukhusvistelse som 
inte tidigare haft insatser. 

Läkemedelsrapport 161 Antal inrapporterade avvikelser 
ligger på samma nivå som 2018. 
Statistik från e-signerings-
systemet visar att vi har beställt 
509 086 HSL-insatser 
(läkemedel, såromläggning och 
rehabträning). Av dessa är 4 
183 ej hanterade (0,8%). Ingen 
läkemedels-avvikelse har 
orsakat en vårdskada. 

Dokumentation 0 Liksom föregående år har inga 
avvikelser rapporterats på 
bristande dokumentation. Men i 
samband med de halvårsvisa 
granskningarna av 
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Avvikelse Summa/Avvikelse Kommentar 

genomförandeplaner har det 
uppmärksammats att det finns 
brister som handlar om 
dokumentation i verkställighet. 
Ibland går det längre perioder 
utan anteckningar. I flera fall är 
det mest HSL-anteckningar som 
görs och det är det svårt att följa 
den sociala dokumentationen. 
Detta bedöms vara ett 
förbättringsområde för ÄO och 
LSS. 

Medicintekniska produkter 24 En anmälan om negativ 
händelse och tillbud med 
medicinteknisk produkt är 
inlämnad till Läkemedelsverket, 
IVO och leverantör i augusti 
2019. 

Informationsöverföring 7 Rapporterade brister handlar om 
brister av information vid 
överlämningar mellan olika 
professioner och enheter. 

Omvårdnadshändelser 97 Omvårdnadshändelserna har 
fortsatt att öka. Många 
avvikelser om försenade 
insatser pga. larm, insatser som 
inte utförs enligt plan, olåsta 
medicinskåp och felplacerade 
rörelsevakter. En fördjupad 
redogörelse lämnas kvartalsvis 
till Sociala utskottet. 

Bemötande 9 Avvikelser om bemötande 
handlar sällan om brister i 
personalens bemötande utan 
mer om andra brister som stöld, 
brister i brukarens miljö. 

Rehabilitering 3 Träningar läggs in i e-signering, 
vilket bidrar till att de utförs och 
prioriteras. 

Lex Maria 0 Ingen avvikelse är anmäld som 
vårdskada till IVO. 

Lex Sarah 1 Utifrån flera stölder på ett 
boende gjordes en Lex Sarah-
utredning som anmäldes till IVO. 
Åtgärder i form av ändrade 
rutiner för hantering och 
förvaring av egna medel togs 
fram. 

Samordnad vårdplanering 
annan vårdgivare 

20 Kommunen har skickat 6 
avvikelser till SkaS, 10 
avvikelser till NU-sjukvården, 1 
avvikelse till Närhälsan rehab 
och 3 avvikelser till Capio. 

Synpunkter och klagomål 5 Andra halvåret 2019 har fyra 
synpunkter inkommit som 
besvarats av enhetschef, 
ordförande Trygga Hem och 
socialchef. Synpunkterna 
redovisas enligt plan på SU. 

Det har under 2019 kommit in fler avvikelser än tidigare. En ökning med 6,7 % jämfört 
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med 2018. Flera av avvikelserna är mycket bra underlag för att kunna analysera, skapa ett 
lärande och förbättra verksamheten. MAS och SAS ser också att enhetscheferna har börjat 
hitta arbetsformer för att arbeta mer strukturerat med avvikelser under 2020. 

11.4 Uppföljning av mått 

Mått Enhet Kommentar 

  
Insatser/beslut i nivå 
med rättspraxis. 

Myndighetsenheten Samtliga domar har utfallit till kommunens fördel. 

  Andel 
hyresgäster som har 
aktuell 
genomförandeplan 

Särskilt boende 
Vistegården 

Vid de halvårsvisa granskningar av genomförandeplaner 
(10 planer per gång) har samtliga brukare haft en plan. 

  Andelen 
personer med minst 
en åtgärd av 
riskbedömningar 
som påvisar risk 
inom något område; 
trycksår, 
undernäring, fall 

HS-enheten och 
korttidsplats 

Inom kommunen finns rutin och strukturer som möjliggör 
arbetet med att åtgärda risker inom trycksår, undernäring 
och fall inom särskilt boende. De som bor på särskilt 
boende och gett samtyckte till det får en riskbedömning 
gjord minst två gånger om året. Åtgärder tas fram på 
tvärprofessionella teammöten med stöd av 
kvalitetsregistret Senior alert och dokumenteras i 
journalsystemet. 

  Andelen 
personer som har 
fått 
läkemedelsöversyn 
genomförd 

HS-enheten och 
korttidsplats 

Alla patienter registrerade i BPSD-registret hade fått 
läkemedelsöversyn genomförd av läkare. 

  Antal utförda 
valideringar av 
smärtskattning i 
Svenska 
Palliativregistret 

Social verksamhet Diskussion av lågt utfall har diskuterats med 
sjuksköterskor ansvariga för den palliativa vården. En 
faktor som har påverkat våra svar är tolkningen av 
frågeställningen i enkäten och att flera av kommunens 
sköterskor svarar på enkäten. Ytterligare en faktor som 
har påverkat är att det är fler vårdgivare än Grästorps 
kommun som fyller i enkäten. Enkäten fylls i av den 
vårdgivare där patienten avlider. 

  
Webbutbildning 
"jobba säkert med 
läkemedel" 

Personlig assistans 
och sysselsättning 

Under 2019 har all personal som ska ha helt ny eller ska 
förnya sin delegation genomgått webbutbildningen "jobba 
säkert med läkemedel". 

  Andelen 
nöjda brukare inom 
bostad med särskild 
service LSS (egen 
mätning) 

Stödenheten Mätning sker genom att personligen gå ut och fråga om 
de trivs i sitt boende och med svarsalternativ ja, nej, 
delvis. De som svarat ja är de som uppges svara mot 
målet. De individer som svarat delvis har gjort det av olika 
anledningar men bedöms inte att de inte trivs i sitt 
boende utan att de svarat delvis för att ibland mår man 
inte bra och då trivs man inte. Hade frågan ställts trivs du 
för det mesta i dit boende, skulle utfallet bli högre. Av 
svaren vi fick för delvis, är det svårt att arbeta med ett 
högre utfall för att det berodde på yttre omständigheter. 

  Erbjuda 
genomförandeplaner 

Personlig assistans 
och sysselsättning 

Alla brukare i mina verksamheter inom personlig 
assistans och daglig verksamhet/daglig sysselsättning är 
erbjudna att upprätta en genomförandeplan. 

  Värde enligt 
Öppna jämförelser 
angående 
bemötande. 

Särskilt boende 
Vistegården 

Värdet har sjunkit något men det gäller även nationellt. 

  Antal 
personal som en 
hemtjänsttagare 

Hemtjänst Personalkontinuiteten är något sämre än förra året. 
Under mätperioden var det ett ökat trygg i hemtjänsten 
samt att det var flera sjukskrivna pga feber och kraftiga 
förkylningar. Följer detta under hela året och fortsätter 
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Mått Enhet Kommentar 

möter under 14 
dagar (KKiK) 

hela tiden att jobba med detta värde. 

  Andelen 
nöjda brukare inom 
bostad med särskild 
service LSS (egen 
mätning) 

Social verksamhet Social verksamhet har under året sagt upp avtalet med 
Neonova för att göra brukarundersökningen som tidigare 
år. Detta då verksamheten inte har personalresurser som 
krävs för att genomföra den omfattande undersökningen. 
De pedagoger som tidigare gjort den har slutat sina 
tjänster under året. Dessutom har undersökningen inte på 
ett bra sätt fått fram nöjdhet bland brukarna. (ingen av 
frågorna har varit formulerade så) Enhetschefer inom 
LSS har tillsammans med utvecklingschef tittat på 
alternativa möjligheter att fånga upp brukarnas 
synpunkter. De kommer under hösten 2019 träffa alla 
brukare och manuellt ställa en enda fråga (Trivs du 
på/med boendet/daglig verksamhet?) Detta sätt att göra 
undersökningen på kommer därefter att utvärderas och 
utvecklas om det faller väl ut. Resultat redovisas i 
årsrapport 2019.  

  Andelen 
nöjda kunder (IFO) 
- ekonomiskt bistånd 
(egen mätning) 

Social verksamhet Undersökningen har ej genomförts då man bedömt att 
måttet inte är tillräckligt bra för att ge en rättvisande bild 
av nöjdhet. Flera besökande återkommer och får svara 
flera gånger och nya besökare missas genom att enkäten 
genomförs en gång om året under en begränsad period. 
Under år 2020 kommer istället enbart nybesök att få 
enkäten. 

  Andelen 
äldre som upplever 
att det är lätt att 
träffa en 
sjuksköterska vid 
behov på särskilt 
boende (Kolada) 

Social verksamhet Undersökningen har genomförts av Socialstyrelsen under 
mars-maj 2019. Siffrorna är något sämre än för 2018 men 
jämfört med riket så 
befinner sig Grästorps kommun fortfarande bland de 
25 % bästa i riket. 

  Värde enligt 
öppna jämförelser 
när det gäller 
inflytande. 

Särskilt boende 
Vistegården 

Värdet har sjunkit något men ligger fortfarande mycket 
högre än riket i övrigt. 

  
Brukarbedömning 
hemtjänst 
äldreomsorg 
- trygghet, andel (%) 

Hemtjänst Resultatet visar på en försämring och Grästorp ligger 
fortfarande lägre än riksgenomsnittet. Som tidigare är 
detta ett mått där Grästorps resultat svänger väldigt år 
från år beroende på att gruppen är liten och har olika 
situation mellan åren. 

  Antal nya 
och implementerade 
digitala lösningar 
under året som 
främjar äldres hälsa 
(egen skattning) 

Social verksamhet Arbete pågår för att införa tillsyn via kamera i hemtjänst. 
Avtalsförslag och teknik finns men verksamheten behöver 
ta fram underlag för beslut om volym. Läkemedelsrobot 
är ett annat projekt som är initierat, verksamheten har 
haft besök av två olika leverantörer. Inom V6 samverkan 
pågår ett arbete med RPA för överföring av betalfiler, 
först ut är de kommuner som har LifeCare handläggare. 
Även Magna Cura Webb är ett pilotprojekt som testas 
inom olika delar i verksamheten, detta skall bidra till 
bättre och snabbare kommunikation mellan personal och 
kund. 

Det största projektet är FVM - Framtidens 
vårdinformationsmiljö. Alla kommuner i VGR har fått 
erbjudande om att ta del av Milleniumtjänsten. Det 
innebär att alla vårdgivare dokumenterar i samma 
journalsystem, får tillgång till beslutstöd, statistikportal 
och att medborgare blir delaktiga i sin vård genom en 
patientportal. Erbjudandet gäller 3 optioner. Även har 
sker samverkan i V6 kommunerna. 

  Andel 75 
åringar som 

Social verksamhet Mätning under hösten 2019 har genomförts av 
seniorsamordnare Maria Toll. 
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Mått Enhet Kommentar 

använder något 
digitalt verktyg minst 
flera gånger i 
veckan (egen 
mätning) 

81 % har svarat att de använder digitala verktyg dagligen 
eller flera gånger i veckan. 

 

  
Brukarbedömning 
hemtjänst 
äldreomsorg - gott 
hälsotillstånd, andel 
(%) (Kolada) 

Social verksamhet Undersökningen har genomförts av Socialstyrelsen under 
mars-maj 2019 och publiceras i Kolada v 40 (28 
september). Som tidigare är detta ett mått där Grästorps 
resultat svänger väldigt år från år beroende på att 
gruppen är liten och har olika situation mellan åren. 

Övervägande del av de mått på enhetsnivå som redovisats till kvalitets- och 
patientsäkerhetsberättelsen når de satta målvärdena. För de mått som inte gjort det finns 
aktuella kommentarer där det framgår orsaker till varför målvärdet inte nåtts 2019 
alternativt hur verksamheten avser att jobba vidare för att nå målvärdet under 2020. Måttet 
trygghet med hemtjänsten innehåller delar som verksamheten har svårt att påverka. 
Brukarnas trygghet att bo kvar hemma med hjälp av hemtjänst påverkas även av andra 
faktorer utanför Social verksamhet som t.ex. känslan av ensamhet när man förlorat en 
livspartner, oro kring saker som händer i samhället (rapporter om bedrägerier mot äldre, 
etc.) 

För 2020 så har Grästorps kommun antagit en ny styr- och ledningsmodell med helt nya 
mål. Vilka mått som kommer att redovisas denna rapport är inte fastställt. Upplägget ser 
lite annorlunda ut och flera mått innehåller flera olika mätningar som grund. 

11.5 Uppföljning av kvalitetsgarantier 

Kvalitetsgarantier Kommentar 

 Vi garanterar att när du tackat ja till 
erbjudande om genomförandeplan görs denna 
tillsammans med dig inom 30 dagar. Planen följs 
upp minst var sjätte månad 

Vid de granskningar som genomförts under året 
framgår att endast några få enheter har 
genomförandeplaner som upprättats i enligt med 
kvalitetsgarantin. Orsaker till att garantin inte följs 
finns i form att det finns brister i rutin kring vem 
som är ansvarig att skriva genomförandeplaner 
samt att det brister i kommunikation och 
dokumentation av innehåll som ska ligga till grund 
för arbetet med genomförandeplaner. Detta har 
uppmärksammats och alla enheter kommer under 
2020 arbeta aktivt med att förbättra upprättande 
och efterlevnad av planer. 

 Vi garanterar att du vid kontakt med 
socialsekreterare erbjuds en besökstid inom tio 
arbetsdagar 

Ingen avvikelse att rapportera 

 Vi garanterar att du får god vård och omsorg 
utformad i nära dialog med dig och dina 
närstående i syfte att ge dig bästa möjliga kvalitet 
vid livets slut. 

Den palliativa vården håller mycket god kvalité 
utifrån specialistkompetens hos personal och 
särskilt utformad palliativ vård på vår 
korttidsavdelning. 

Social verksamhet har haft dessa kvalitetsgarantier under flera år. I samband med ny styr- 
och ledningsmodell med nya mål kommer KS att se över kvalitetsgarantierna under året. 
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12 Övergripande mål för kommande år  

Grästorps kommun har för 2020 antagit en ny styr- och ledningsmodell. Modellen bygger 
på de sju principerna för tillitsbaserad styrning där de tre övergripande områdena är; 
styrning, kultur & ledarskap samt organisering. 

En tillitsbaserad styr- och ledningsmodell bygger på dialog, mer delegering och mindre 
detaljstyrning. Detta i sig ger förutsättningar för medledarskap, växande och 
kunskapsutveckling. Den politiska styrningen har större fokus på styrning genom 
prioriterade områden och uppföljningar genom dialoger, än i traditionella modeller. I en 
tillitsbaserad styr- och ledningsmodell är kommunikation och dialog mellan 
förtroendevalda och tjänstepersoner en röd tråd. Dialogen i sig är en förutsättning för tillit, 
engagemang och delaktighet i hela verksamheten. 

Det kommunala uppdraget delas in i tre olika perspektiv;- Samhällsutveckling- 
Välfärdsutveckling- Attraktiv arbetsplats. Det finns två fokusområden i varje 
perspektiv. Varje fokusområde innehåller ett antal mål. 

Inom perspektivet Välfärdsutveckling har Social verksamhet ansvar för följande mål 
under fokusområdet Värdeskapande och välkomnande: 

Vi ger förutsättningar för ett gott och meningsfullt liv i alla åldrar. 

Social verksamhet har därefter delat upp målet i fyra områden: 

Hälsofrämjande och förebyggande insatser 
Kundnöjdhet 
Patientsäkerhet 
Effektiv och innovativ välfärd 

Verksamheten och underliggande enheter kommer under början av året ta fram aktiviteter 
för att nå målen. 

  


