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KALLELSE / FÖREDRAGNINGSLISTA
SOCIALNÄMNDEN

Onsdagen den 23 januari 2019 kl. 9.00, i
sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset,

Tid och plats:

Lysekil
Ordförande:

Ricard Söderberg

Sekreterare:

Anne-Marie Mattsson

Öppet sammanträde, utom i de punkter som markerats med ”sluten del” eller där ordföranden
så beslutar.
Upprop samt val av justerare.

Kl.

Punkt

Anmälan av övriga frågor.

Ärenden

Bil.

Föredragande
tjänstemän

Allmänt
9.00

1

Intern kontroll 2019

1

Frida Mellgren

2

Sammanställning lex
Sarah-rapporter och
sociala avvikelser 2018

2

Frida Mellgren

Ekonomi
9.30

3

Ekonomiskt utfall per
december 2018 – muntlig
redovisning

Catarina Ross/Eva
Andersson

LSS - socialpsykiatri/
vård och omsorg
10.00 4

Rapport – beslut om
särskilt boende

4

Marianne Sandsten

5

Resultat
kvalitetsmätningar i
särskilt boende och
hemtjänst 2018

5

Maria Johansson
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Individ- och
familjeomsorg
10.30 6

Sammanställning
budgeterade placeringar
inom barn- och
ungdomsenheten samt
inom vuxenenheten

Redovisas Julia Lundwall
på
sammanträdet

(delvis sluten del)
7

Utredning i enlighet med 2
kap 7 § Föräldrabalken
avseende fastställande av
faderskap

Redovisas Julia Lundwall
på
sammanträdet

(sluten del)
Övrigt
8

Information från
förvaltningschef,
nämndens ordförande
samt vice ordförande

Redovisas
på
sammanträdet

9

Anmälningsärenden /
Redovisning av inkomna
domar och beslut

9

(delvis sluten del)
10

Redovisning
delegationsbeslut

Redovisas
på
sammanträdet

(delvis sluten del)
11

Övriga frågor (som anmälts
vid mötets öppnande)
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KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN
Ricard Söderberg
Socialnämndens ordförande

/

Anne-Marie Mattsson
Sekreterare

Lysekils kommun, 453 80 Lysekil | Tel: 0523-61 30 00 | Fax: 0523-61 37 12 | registrator@lysekil.se | www.lysekil.se

Tjänsteskrivelse
Datum
2019-01-04

Dnr
SON 2018-304

Socialförvaltningen
Frida Mellgren, 0523–613480
frida.mellgren@lysekil.se

Intern kontrollplan 2019
Sammanfattning
I enlighet med riktlinjer för intern kontroll för Lysekils kommun ansvarar varje enskild
nämnd för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde.
Nämnderna ska varje år, utifrån en riskanalys besluta om kontrollområden inför
nästkommande år.
Socialnämnden fattade den 18 december 2018 beslut om kontrollområden inför 2019 års
intern kontroll. Följande perspektiv och områden valdes:
-Perspektiv Målgrupp: Genomförandeplaner
-Perspektiv Verksamhet: Rutin för hantering av privata medel
-Perspektiv Verksamhet: Genomförande av åtgärder utifrån lex Sarah- utredningar
Därefter ska nämnden godkänna en särskild plan för den interna kontrollen, då har de valda
områdena utökats med kontrollmoment och granskningsaktiviteter. En plan för den interna
kontrollen har arbetats fram och presenteras i medföljande bilaga.
Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner den interna kontrollplanen för 2019.
Ärendet
Nämnder och bolagsstyrelser har ansvar för den interna kontrollen inom respektive
verksamhetsområde. Varje enskild nämnd ska varje år godkänna en särskild plan för den
interna kontrollen.
Resultatet av utförd granskning ska sedan rapporteras till nämnden och åtgärder ska
beslutas. Nämnden ska rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen till
kommunstyrelsen och kommunens revisorer vid årets slut.
Utifrån de kontrollområdena som beslutades i socialnämnden 2018-12-18, § 218 har en
intern kontrollplan arbetats fram och presenteras i medföljande bilaga.
I planen har de beslutade kontrollområdena för den interna kontrollen utökats med
kontrollmoment och granskningsaktiviteter.
Kontrollmoment är löpande kontroller i verksamheten för att säkerställa att lagar, rutiner
och andra styrdokument efterlevs.
Granskningsaktiviteten syftar till att säkerställa samt rapportera att kontrollmomenten
efterlevs och resultaten av kontrollerna.

Eva Andersson
Förvaltningschef
Bilaga
Intern kontrollplan 2019 – Socialnämnden
Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
Utvecklingsledare KSF
Förvaltningschef SOF
Utredare SOF

Frida Mellgren
Utredare

Intern kontrollplan
Socialnämnd
2019
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1 Inledning
Nämnder och bolagsstyrelser har ansvar för den interna kontrollen inom respektive
verksamhetsområde. Varje enskild nämnd ska varje år godkänna en särskild plan för
den interna kontrollen.
Resultatet av utförd granskning ska rapporteras till nämnden och åtgärder ska beslutas.
Nämnden ska rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen till
kommunstyrelsen och kommunens revisorer.

2 Plan för intern kontroll
Socialnämnden fattade den 18 december 2018 beslut om kontrollområden inför 2019 års
intern kontroll. Följande perspektiv och områden valdes:
•

Perspektiv Målgrupp: Genomförandeplaner

•

Perspektiv Verksamhet: Rutin för hantering av privata medel

•

Perspektiv Verksamhet: Genomförande av åtgärder utifrån lex Sarahutredningar

Områdena som redovisas ovan har tagits fram som förslag av socialförvaltningens
ledningsgrupp. Processerna har identifierats utifrån kritiska moment och bedöms ha
behov av att granskas särskilt.
I denna plan presenteras riskanalys, kontrollmoment samt granskningsaktivitet kopplat
till varje område.

3 Risker som ska hanteras
En riskanalys identifierar potentiella felkällor i verksamheten samt bedömer hur
sannolika felkällorna är och vilken konsekvens felet skulle kunna ha.
Nedanstående risker är prioriterade i årets interna kontrollplan.
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Perspektiv

Process / rutin

Målgrupp

Genomförandeplaner

Verksamhet

Risk

Sannolikhet

Konsekvens

1

Risk för att den
enskilde inte får de
insatser som han/hon
är berättigad till

4. Sannolik

3. Kännbar

2

Risk för att den
enskilde och/eller
dennes
anhörige/närstående
inte görs delaktiga i
utformandet av
genomförandeplanen

4. Sannolik

3. Kännbar

3

Risk för avsaknad av
tydlighet och
struktur utifrån den
enskildes behov

4. Sannolik

3. Kännbar

4

Risk för förskingring
av den enskildes
privata medel.

3. Möjlig

3. Kännbar

5

Risk för att rutinen
inte efterlevs och den
enskildes privata
medel hanteras
opassande

3. Möjlig

3. Kännbar

Genomförande av
6
åtgärderna utifrån lex
Sarah utredningar

Risk för bristande
kvalité i
verksamheterna

3. Möjlig

3. Kännbar

7

Risk för att
missförhållanden
alternativt risk för
missförhållanden
upprepas

4. Sannolik

4. Allvarlig

Rutin för hantering
av privata medel
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4 Planerade granskningar under året
Process / rutin:
4.1 Genomförandeplaner
Risk

Granskningsaktivitet

Syfte med granskning

Risk för att den
enskilde inte får de
insatser som han/hon
är berättigad till

Kontrollera att
genomförandeplanerna
upprättats utifrån
gällande rutin och mall

Att genomförandeplanerna är
upprättade utifrån gällande
rutiner för att säkerställa att den
enskilde får de insatser han eller
hon är berättigad till.

Risk för att den
enskilde och/eller
dennes
anhörige/närstående
inte görs delaktiga i
utformandet av
genomförandeplanen

Granskning av
delaktighet vid
upprättande av
genomförandeplan

Säkerställa att den enskilde
och/eller dennes anhörig gjorts
delaktig i upprättandet av
genomförandeplan och att
insatserna därmed utformas
utefter den enskilde.

Risk för
avsaknad av
tydlighet och
struktur utifrån den
enskildes behov

Kontrollera
genomförandeplanens
innehåll

Säkerställa tydlighet och struktur
i utformandet av insatserna
utifrån den enskildes behov.

Redovisning till socialnämnden: 26 mars 2019
Process / rutin:
4.2 Rutin för hantering av privata medel
Risk

Granskningsaktivitet

Syfte med granskning

Risk för
förskingring av den
enskildes privata
medel.

Kontrollera att
kontrollräkning skett
enligt upprättade rutiner

Säkerställa att gällande rutiner
följs för att minska risken för
förskingring av den enskildes
privata medel

Risk för att
rutinen inte efterlevs
och den enskildes
privata medel
hanteras opassande

Kontrollera att det
tydligt framgår vem som
är ansvarig för den
enskildes kontanta
medel. (Exempelvis: den
enskilde, anhörig, god
man etc.)

Säkerställa att den enskildes
kontanta medel hanteras på ett
säkert sätt.

Redovisning till socialnämnden: 1 oktober 2019
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Process / rutin:
4.3 Genomförande av åtgärderna utifrån lex Sarah utredningar
Risk

Granskningsaktivitet

Syfte med granskning

Risk för bristande Säkerställa
genomförandet av
kvalité i
samtliga åtgärdsförslag
verksamheterna
som upprättats

Minska risken för bristande
kvalité i verksamheten samt
minska risken att
missförhållanden upprepas.

Granskning och
jämförelse av inträffade
händelser per
chefsområde

Minska risken för bristande
kvalité i verksamheten samt
minska risken att
missförhållanden upprepas.

Risk för att
missförhållanden
alternativt risk för
missförhållanden
upprepas

Redovisning till socialnämnden: 26 mars 2019
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Tjänsteskrivelse
Datum
2019-01-04

Dnr
SON 2018-305

Socialförvaltningen
Frida Mellgren, 0523–613480
frida.mellgren@lysekil.se

Sammanställning – Inkomna lex Sarah rapporter och sociala
avvikelser 2018
Sammanfattning
I socialnämndens rutiner för hantering av missförhållanden (lex Sarah) står angivet att
nämnden ska få ta del av sammanställning gällande inkomna lex Sarah rapporter för att
kunna se mönster och trender som indikerar brister i verksamhetens kvalitet.
Vid socialnämndens sammanträde i januari redovisas inkomna lex Sarah rapporter och
sociala avvikelser för hela år 2018.
Förslag till beslut
Socialnämnden tar del av sammanställningen avseende inkomna lex Sarah rapporter och
sociala avvikelser för 2018.
Ärendet
Vid socialnämndens sammanträde i januari 2019 redovisas inkomna lex Sarah rapporter och
sociala avvikelser för hela år 2018, detta för att nämnden ska kunna ta del av de mönster och
trender som indikerar brister i verksamhetens kvalitet.
I medföljande bilagor återfinns en sammanställning avseende samtliga lex Sarah rapporter
och sociala avvikelser som har upprättats inom socialförvaltningen under 2018.
Rapporterna och avvikelserna redovisas per verksamhet och är sedan klassificerade per enhet
och utifrån identifierad grundorsak. En konsekvensbedömning är sedan gjord per enhet.
Endast de enheter som har upprättat avvikelser återfinns i den klassificeringsstruktur som är
nedbruten på enhetsnivå.

Eva Andersson
Förvaltningschef

Frida Mellgren
Utredare

Bilaga
Bilaga 1 - Sammanställning inkomna lex Sarah rapporter 2018
Bilaga 2 - Sammanställning sociala avvikelser 2018
Beslutet skickas till
Förvaltningschef SOF
Utredare SOF
Avdelningschefer SOF

2018-12-03

Sid 1/8

Sammanställning, inkomna lex Sarah rapporter 2018
Enhet

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Totalt

Hemsjukvården
Hemvården Lysekil

2

1

Hemvården Brastad

1

1

Hemvården Skaftö

1

1

5
1

1

Lysekilshemmet
Stångenäshemmet

1

3

3

1

1

2

Skärgårdshemmet

1

4
1

1

2

1

9
6

1

2

2

5

Skaftöhemmet
Dagverksamhet SoL
Badhusberget
Föreningsgatan 22
Föreningsgatan 26
Kvarngatan
Kronberget

1
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Enhet

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Sid 2/8

Okt

Nov

Dec

Totalt

Linden
Ekgatan
Personlig assistans

1

1

1

3

Boendestöd
Kortis

1

1

Stöd och resurs
IFO
Totalt

1
3

6

1

6

1
3

2

2

1

3

2

5

2

36

På nästkommande sidor återfinns samtliga rapporter klassificerade per enhet, utifrån identifierad grundorsak. Endast de enheter som har
upprättat lex Sarah rapporter återfinns i klassificeringsstrukturen.
Observera att ett missförhållande kan ha flera grundorsaker, ex: brister i dokumentation samt brister i utförande av insats.
Endast de lex Sarah rapporter som är färdigutredda har bedömts utifrån konsekvens (mindre – måttlig – betydande – katastrofal)
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Lysekilshemmet

Typ av handling

Avd. 1

Fysiskt övergrepp

3

Avd. 2

Avd. 3

Avd. 5

1

Totalt
4

Sexuellt övergrepp
Psykiskt övergrepp/kränkning

1

Ekonomiskt övergrepp

1
1

1

2

Brister i bemötande
Brister i utförande av insats
Beviljad insats inte utförd
Insats mot enskilds vilja
Brister i dokumentation / informationsöverföring

1

1

1

1

Brister i rättssäkerhet
Brister i fysisk miljö, utrustning eller teknik
Bristande följsamhet till metod, arbetsplan, rutin,
genomförandeplan

Konsekvenser
Totalt

Mindre (1)

Måttlig (2)

Betydande (3)

1

7

1

Katastrofal (4)
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Skärgårdshemmet

Typ av handling

Bojen

Piren

Totalt

Fysiskt övergrepp
Sexuellt övergrepp
Psykiskt övergrepp/kränkning

2

2

Ekonomiskt övergrepp
Brister i bemötande

2

1

3

Brister i utförande av insats

1

1

2

Beviljad insats inte utförd
Insats mot enskilds vilja
Brister i dokumentation / informationsöverföring

1

1

1

1

Brister i rättssäkerhet
Brister i fysisk miljö, utrustning eller teknik
Bristande följsamhet till metod, arbetsplan, rutin,
genomförandeplan

Konsekvenser
Mindre (1)
Totalt

Måttlig (2)

Betydande (3)

4

1

Katastrofal (4)
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Stångenäshemmet

Typ av handling

Lyckebacken

Fysiskt övergrepp

Immestad

Tuntorp

Gärdet

Totalt

1

1

1

1

Sexuellt övergrepp
Psykiskt övergrepp/kränkning
Ekonomiskt övergrepp

1

1

2

Brister i bemötande

1

1

Brister i utförande av insats

3

3

Beviljad insats inte utförd
Insats mot enskilds vilja
Brister i dokumentation / informationsöverföring
Brister i rättssäkerhet
Brister i fysisk miljö, utrustning eller teknik
Bristande följsamhet till metod, arbetsplan, rutin,
genomförandeplan

Konsekvenser
Totalt

Mindre (1)

Måttlig (2)

1

5

Betydande (3)

Katastrofal (4)
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Hemvården

Typ av handling

Natt

Slätten

Skaftö

Centrum
Väst

Centrum
Brastad

Brastad
Norra

Brastad
Södra

Totalt

2

2

Fysiskt övergrepp
Sexuellt övergrepp
Psykiskt övergrepp/kränkning
Ekonomiskt övergrepp

1

Brister i bemötande
Brister i utförande av insats

1

Beviljad insats inte utförd

2

1
1

1

1

2

2

4

1

1

Insats mot enskilds vilja
Brister i dokumentation / informationsöverföring
Brister i rättssäkerhet
Brister i fysisk miljö, utrustning eller teknik
Bristande följsamhet till metod, arbetsplan, rutin,
genomförandeplan

1

1

Konsekvenser
Totalt

Mindre (1)

Måttlig (2)

Betydande (3)

3

4

1

Katastrofal (4)
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LSS och IFO

Typ av handling

Kronberget

Fysiskt övergrepp

Kortis

IFOVuxenenheten

Personlig
assistans

Totalt

1

1

1

1

Sexuellt övergrepp
Psykiskt övergrepp/kränkning
Ekonomiskt övergrepp
Brister i bemötande
Brister i utförande av insats
Beviljad insats inte utförd
Insats mot enskilds vilja
Brister i dokumentation / informationsöverföring

1

Brister i rättssäkerhet
Brister i fysisk miljö, utrustning eller teknik

1

2

1

1

1

Bristande följsamhet till metod, arbetsplan, rutin,
genomförandeplan

1

2

2

2

Konsekvenser
Totalt

Mindre (1)

Måttlig (2)

4

2

Betydande (3)

Katastrofal (4)
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Analys och kommentar till sammanställningen
▪

2018 har det upprättats 36 lex Sarahrapporter, föregående år upprättades det 35 rapporter. Antalet lex Sarah rapporter som har
upprättats under året är alltså inget avvikande. Rapporterna är ganska jämnt fördelade under året och spridda över enheterna. Vissa
enheter sticker dock ut på så sätt att det inte har skrivits några eller få rapporter under en lång tid, dessa enheter bör lyfta frågan och
påminnas om deras rapporteringsskyldighet.

▪

Under 2018 har 2 lex Sarah anmälningar till IVO upprättats.
Båda missförhållandena grundade sig i grundorsaker kopplade till värdegrund och bemötande. Missförhållandena inträffade inom
avdelningen för vård och omsorg, dock inom olika enheter: hemvården samt särskilt boende.

Nedanstående analys kvarstår från novembersammanställningen:
▪

4 av de 8 lex Sarah rapporterna som upprättats vid Lysekilshemmet är kopplat till en och samma boende. Denne boende är
utåtagerande, aggressiv och slåss. 2 av 8 rapporter handlar om läkemedel eller pengar som har försvunnit från den enskilde, dock vid två
olika avdelningar och vid olika tidpunkter under året. Gällande de försvunna pengarna bedöms inte bristen/förlusten bero på
verksamhetens hantering eller rutiner.

▪

Vid Skärgårdshemmet är flertalet av rapporterna kopplade till följande grundorsaker: brister i bemötande, brister i utförandet av
insatserna samt kränkning. Dessa rapporter är upprättade i slutet av året och de upprättade åtgärderna riktar sig mot arbete med
värdegrundsfrågor och bemötande i personalgrupperna.

▪

Inom hemvården bedöms 5 av 8 rapporter grunda sig i bristande planering. Risken för att insatser inte ska planeras in bedöms minska
stort efter att det nya planeringsverktyget har implementerats i hemvården.

▪

Inom LSS och IFO är den identifierade grundorsaken i de flesta av rapporterna: brister i dokumentation, följsamhet till metod,
arbetsplan, rutin och brister i fysisk miljö eller utrustning. Samtliga åtgärder är kopplade till uppdatering och översyn av rutiner
gällande dokumentation och metoder vid arbetsplatserna.
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Sammanställning, sociala avvikelser 2018
Enhet

Jan

Feb

Mars

Hemsjukvården

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

1

Totalt

1

Hemvården Lysekil

1

Hemvården Brastad

2

1

9

1

8

1

13
10

Hemvården Skaftö
Lysekilshemmet
Stångenäshemmet

1
2

5

1

1

Skärgårdshemmet

1

9

3

18
4

3

4

Skaftöhemmet
Dagverksamhet SoL
Badhusberget
Föreningsgatan 22
Föreningsgatan 26
Kvarngatan
Kronberget

1
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Enhet

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Linden
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Okt

Nov

Dec

1

Totalt
1

Ekgatan
Personlig assistans

1

1

2

3

Boendestöd
Kortis

1

Stöd och resurs
IFO

1

Totalt

1

1
2

1

1

1

2

1

4

12

11

17

4

57

På nästkommande sidor återfinns samtliga avvikelser klassificerade per enhet, utifrån identifierad grundorsak. Endast de enheter som har
upprättat avvikelser återfinns i klassificeringsstrukturen.
Observera att en avvikelse kan ha flera grundorsaker, ex: brister i dokumentation samt brister i utförande av insats.
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Identifierad grundorsak

Lysekilshemmet

Typ av handling

Avd. 1

Avd. 2

Avd. 3

Avd. 5

Totalt

8

8

Fysiskt övergrepp
Sexuellt övergrepp
Psykiskt övergrepp/kränkning
Ekonomiskt övergrepp
Brister i bemötande
Brister i utförande av insats

4

2

6

1

2

3

2

3

Beviljad insats inte utförd
Insats mot enskilds vilja
Brister i dokumentation /
informationsöverföring
Brister i rättssäkerhet
Brister i fysisk miljö, utrustning eller teknik
Bristande följsamhet till metod, arbetsplan,
rutin, genomförandeplan

1
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Identifierad grundorsak

Skärgårdshemmet

Typ av handling

Bojen

Fysiskt övergrepp

1

Piren

Skäret

Totalt
1

Sexuellt övergrepp
Psykiskt övergrepp/kränkning
Ekonomiskt övergrepp
Brister i bemötande
Brister i utförande av insats

1

Beviljad insats inte utförd

1

2

1

1

Insats mot enskilds vilja
Brister i dokumentation / informationsöverföring
Brister i rättssäkerhet
Brister i fysisk miljö, utrustning eller teknik
Bristande följsamhet till metod, arbetsplan, rutin,
genomförandeplan
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Identifierad grundorsak

Stångenäshemmet

Typ av handling

Tuntorp

Gärdet

Totalt

1

1

Fysiskt övergrepp
Sexuellt övergrepp
Psykiskt övergrepp/kränkning
Ekonomiskt övergrepp
Brister i bemötande
Brister i utförande av insats

1

1

Beviljad insats inte utförd
Insats mot enskilds vilja
Brister i dokumentation / informationsöverföring

1

1

1

1

Brister i rättssäkerhet
Brister i fysisk miljö, utrustning eller teknik
Bristande följsamhet till metod, arbetsplan, rutin,
genomförandeplan
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Identifierad grundorsak

Sid 6/9

Hemvården

Typ av handling

Brastad
Centrum

Brastad
Norra

Brastad
Södra

Natt

Lysekil
Slätten

Lysekil
Mariedal

Lysekil
Centrum
Väst

Totalt

Fysiskt övergrepp
Sexuellt övergrepp
Psykiskt övergrepp/kränkning

1

1

2

2

Ekonomiskt övergrepp
Brister i bemötande
Brister i utförande av insats
Beviljad insats inte utförd

1

3

1

2

3

2

3

1

3

9
10

Insats mot enskilds vilja
Brister i dokumentation /
informationsöverföring
Brister i rättssäkerhet

2

1

1

Brister i fysisk miljö, utrustning eller teknik
Bristande följsamhet till metod, arbetsplan,
rutin, genomförandeplan
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Identifierad grundorsak
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LSS, IFO och hemsjukvården

Typ av handling

Tornvägen

Kronberget

Linden

Kortis

Personlig Hemsjukvården
assistans

IFOvuxen
enheten

Totalt

Fysiskt övergrepp
Sexuellt övergrepp
Psykiskt övergrepp/kränkning
Ekonomiskt övergrepp

1

1

Brister i bemötande
Brister i utförande av insats

1

Beviljad insats inte utförd

1

2

1

1

Insats mot enskilds vilja
Brister i dokumentation /
informationsöverföring
Brister i rättssäkerhet

1

Brister i fysisk miljö, utrustning eller teknik
Bristande följsamhet till metod, arbetsplan,
rutin, genomförandeplan

1

1
2

2

1
2

1
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Analys och kommentar till sammanställningen
▪

Sedan Socialnämnden fick ta del av sammanställningen vid decembersammanträdet har det inkommit ytterligare 8 sociala avvikelser, 4
av dessa berör händelser i december och resterande 4 avvikelser berör händelser som inträffat under november månad.

▪

4 av de avvikelser som har tillkommit har skrivits inom hemvården Lysekil, dessa berör händelser där grundorsaken är brister i
dokumentation och brister i utförandet av insatser. Detta beror på att personalen inte hunnit besöka sina brukare enligt planering pga.
att enheten för personlig assistans haft för få vikarier och hemvårdspersonalen fått gå in och täcka upp där. Hemvårdens brukare har
dock fått sina inplanerade besök, dock senare än planerat.

▪

2016 skrevs 15 sociala avvikelser, 2017 skrevs 87 avvikelser och under 2018 skrevs 57 sociala avvikelser.
Från 2017 till 2018 har rapporteringen gällande sociala avvikelserna alltså minskat. Detta kan bero på att det under hösten 2016 tom.
våren 2017 genomfördes en större utbildningsinsats gällande personalens rapporteringsskyldighet. Utbildningsinsatsen inkluderade
samtliga anställda inom förvaltningen. För att hålla rapporteringen och hanteringen av avvikelser ständigt återkommande krävs att det
samtalas kontinuerligt om denna typ av frågor vid varje arbetsplats. Minskningen av antalet rapporterade avvikelser kan vara en
indikation på att rapporteringsskyldigheten behöver diskuteras mer kontinuerligt vid vissa enheter.

▪

▪

Nedanstående analys kvarstår från novembersammanställningen:
Under november månad skrevs 9 sociala avvikelser på Lysekilshemmet, 8 av dessa berör händelser på enhet 5.
Dessa 8 händelser är dock kopplade till samma boende. Det rör sig om en boende som är nyinflyttad sedan ett par månader tillbaka och
skapar otrygghet bland ett par andra boende då personen ifråga tar mkt plats verbalt, är aggressiv, bestämmande och går runt i de olika
rummen. Dessa 8 avvikelser klassificeras enligt grundorsaken; psykiskt övergrepp/kränkning.
I oktober skrevs 5 avvikelser på Lysekilshemmet, 4 av dessa avvikelser upprättades av dagpersonal på enhet 2 och berör händelser som
inträffat under natten. Händelserna berör avvikelsetypen brister i utförande av insats vilket har gett konsekvenser som gått ut över
kvalitén i omsorgen. Gällande dessa händelser kommer en särskild uppföljning att göras inom två månader då Lysekilshemmet båda
enhetschefer arbetar utefter en åtgärdsplan som bör följas upp för att säkerställa att förbättring.
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▪

Under september skrevs 9 avvikelser inom Brastad hemvård, 3 av dessa är kopplade till en nyanställd och berör uteblivna insatser
alternativt att insatserna blivit felaktigt utförda. Detta ledde dock inte till någon konsekvens för brukaren och den bakomliggande
orsaken bedöms bero på brister i introduktion.
3 av avvikelserna som skrev inom Brastad hemvård i september handlar om felaktig planering.

▪

De flesta avvikelserna som upprättats inom hemvården i Brastad och Lysekil hade förmodligen kunnat förebyggas om de haft ett bättre
planeringsverktyg. De avvikelsetyper som är vanligast förekommande inom hemvården är kopplat till grundorsaken: problematik
gällande planering. Risken för att insatser inte ska planeras in bedöms minska stort efter att det nya planeringsverktyget har
implementerats i hemvården.

▪

Utöver redovisade avvikelser har 62 avvikelserapporter upprättats inom hemvården under april månad. Samtliga 62 avvikelser är
upprättade vid en och samma arbetsplats och är kopplade till en personalgrupp. Dessa redovisas inte i den övergripande
sammanställningen då det totala antalet blir missvisande för statistiken.
Samtliga avvikelser handlar om brister i planeringen av insatser, t.ex. att insats planerats in för brukare som är inlagd på sjukhus eller
att en insats inte har planerats in för brukaren. Felen har i de flesta fall upptäckts av vårdpersonal i tid och därför inte drabbat brukaren.
Risken för att insatser inte ska planeras in bedöms minska stort efter att det nya planeringsverktyget har implementerats i hemvården.
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Lysekils kommun
Socialförvaltningen
Biståndsenheten

Delegationsrapport till Socialnämnden enligt 4 kap 1§
Enhet

Antal lediga
lägenheter
Lysekilshemmet
1 på avd 3
(demens)*
Skärgårdshemmet 1 på avd Piren
(somatik)*
Stångenäshemmet 2 på avd Gärdet
(somatik) *
Skaftöhemmet
(somatik)
Område

Rutin:
Biståndshandläggare rapporterar på blankett till nämndsekreterare i SON vid det datum då övriga
handlingar ska lämnas inför kommande nämndsammanträde.

Avser 2019-01-07

*1 på avd. 3 (demens) ledig någon gång under januari då boende flyttar till
annan kommun *1 på avd. Piren (somatik) ledig då boende avlidit vecka 1 *
2 på avd. Gärdet (somatik) varav 1 är ledig from 5/1 och en 15/1.

Antal beslut om
plats, säbo

Orsak till beslut

Lysekil/centrum
Lysekil/centrum väst
Lysekil/Slätten
Lysekil/Mariedal

1
1

somatik; erbj Piren
demens

Ja

Skaftö
Brastad

2
1

demens
demens

Ja
Ja

Lyse

Vem som kommer erbjudas avd. 3 av de med demens ej klarlagt.

Väntat över 3 månader

Väntar på Kompassen

Datum: 2019-01-07

Namn: Anette Nyfjäll
Biståndshandläggare, Biståndsenheten

Tjänsteskrivelse
Datum
2019-01-09

Dnr
SON 2019-16

Socialförvaltningen
Maria Johansson, 0523 – 61 34 40
maria.johansson3@lysekil.se

Resultat kvalitetsmätningar i särskilt boende och hemtjänst
2018
Sammanfattning
Socialförvaltningen redovisar resultaten från de olika kvalitetsmätningar som har
gjorts i särskilt boende och hemtjänsten under 2018. Resultaten är ett viktigt
underlag för att följa upp och utveckla socialtjänstens verksamheter.
Förslag till beslut
Socialnämnden tar del av redovisningen av resultaten från de olika
kvalitetsmätningarna
Ärendet
Varje år genomförs flera kvalitetsmätningar inom socialnämndens olika
verksamheter. Resultaten är ett viktigt underlag i förvaltningens arbete med
kvalitetsförbättring och för att sätta mål och mäta måluppfyllelse i verksamheternas
mål- och resultatstyrning.
Till tjänsteskrivelsen är det bilagt två rapporter som avser kvaliteten inom särskilt
boende och hemtjänsten 2018. Förvaltningen återkommer till nämnden i februari
med resultaten för IFO och LSS/Socialpsykiatri.
De mätningar som redovisas är
• Öppna jämförelsers enhetsundersökning om äldreomsorg och kommunal
hälso- och sjukvård.
• Öppna jämförelsers brukarundersökning ”Vad tycker de äldre om
äldreomsorgen?”
• Kommunernas kvalitet i korthet, KKiK
En översikt över samtliga olika mätningar finns i bilaga 1. Översikt av
kvalitetsmätningar i socialförvaltningen.
Nämnden har den 18 december 2018 tagit del av resultaten från Kostnad per
brukare, KPB, för år 2017 och har i samband med delårsuppföljningarna tagit del
av verksamheternas egna urval av nyckeltal. KPB och nyckeltal till nämnd är
framför allt redovisning av volymer och kostnader.
I rapporten finns vissa kommentarer till resultaten och färgsättningen av dessa. En
fördjupad analys av resultaten, dess orsaker och möjliga förbättrande åtgärder görs
i verksamheterna.
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Tjänsteskrivelse

Eva Andersson
Förvaltningschef

Maria Johansson
Handläggare

Bilaga/bilagor
1. Översikt av kvalitetsmätningar i Socialförvaltningen
2. Säbo - sammanställning av resultat kvalitetsmätningar 2018 på enhetsnivå
3. Hemtjänst - sammanställning av resultat kvalitetsmätningar 2018 på enhetsnivå
Beslutet skickas till
Avdelningschef SOF
Avdelningschefer SOF
Utredare
Verksamhetsutvecklare VoO
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Socialförvaltningen
Maria Johansson, 0523- 61 34 40
maria.johansson3@lysekil.se

Översikt av kvalitetsmätningar i Socialförvaltningen
Öppna jämförelser, ÖJ
Sedan 2015 är öppna jämförelser av socialtjänsten och hemsjukvården en del av Socialstyrelsens
ordinarie verksamhet. Öppna jämförelser är ett verktyg för att analysera, följa och förbättra
kvaliteten i socialtjänstens verksamheter på lokal, regional och nationell nivå. Öppna jämförelser
består av tre undersökningar varav en heter ”Öppna jämförelser socialtjänst” och de andra två är
”Enhetsundersökning” och brukarundersökningen ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?”.
Öppna jämförelser socialtjänst
Undersökningen handlar om rutiner, metoder, samverkan etc. Från och med 2016 samlar
Socialstyrelsen in data till öppna jämförelser genom en samlad webbenkät för samtliga områden
inom socialtjänsten. Resultaten finns på socialstyrelsens hemsida och är också publicerade i Kolada.
Eftersom frågorna gäller samverkan över flera avdelningar och förstås bäst ur ett helhetsperspektiv
redovisas resultaten från undersökningen inte i de enskilda verksamhetsrapporterna. Resultaten är
ett viktigt underlag i uppbyggandet av förvaltningens kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2011:9.
ÖJ: Enhetsundersökningarna om äldreomsorg, kommunal hälso- och sjukvård
samt LSS
I Socialstyrelsens enhetsundersökningar har verksamhetsansvariga för hemtjänst, särskilda boenden,
bostäder med särskild service för vuxna enligt LSS och daglig verksamhet besvarat frågor om
verksamheternas innehåll. Datainsamlingen genomförs via en elektronisk enkät under våren.
Undersökningen genomförs av Institutet för kvalitetsindikatorer AB (indikator) på uppdrag av
Socialstyrelsen. Resultaten är publicerade på Socialstyrelsens webbplats och i Kolada. Indikator har
också publicerat resultaten i ett webbverktyg som förvaltningen har tillgång till. Resultaten från
enhetsundersökningarna presenteras i verksamhetsrapporterna.
ÖJ: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? (brukarundersökning)
Syftet med undersökningen är att kartlägga de äldres uppfattning om sin vård och omsorg. Samtliga
personer, 65 år och äldre, som den 31 december året innan undersökningen hade hemtjänst eller
bodde på särskilt boende har fått möjlighet att besvara en enkät. Undersökningen genomförs under
perioden mars-maj. Institutet för kvalitetsindikatorer AB har genomfört datainsamlingen på uppdrag
av Socialstyrelsen. Resultaten är publicerade på Socialstyrelsens webbplats och i Kolada. Indikator
har också publicerat resultaten i ett webbverktyg som förvaltningen har tillgång till. Resultaten från
brukarundersökningen presenteras i verksamhetsrapporterna.

Kommunernas kvalitet i korthet, KKiK
Kommunens kvalitet i korthet är en sammanställning av ett antal nyckeltal som beskriver
kommunens kvalitet och effektivitet. Sammanställningen görs på uppdrag från Sveriges kommuner
och landsting, SKL, och redovisas i kommun- och landstingsdatabasen Kolada.
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KKiK skapades utifrån ett behov hos förtroendevalda att känna till och ha en övergripande bild av
kommunens kvalitet och effektivitet. Nyckeltalen har som målsättning att ge en övergripande bild av
kommunens resultat i jämförelse med andra kommuner. Nyckeltalen kan användas som grund för
styrning av kommunen.
KKiK är en stor mätning och redovisar kvalitetsaspekter för de flesta av kommunens verksamheter.
Insamlingen sker till viss del genom automatisk inläsning från befintliga datakällor såsom SCB,
Socialstyrelsen och SKL. Som komplement till dessa data görs KKiK-undersökningar i kommunerna.
Resultaten från undersökningarna rapporterar kommunerna själva in i databasen Kolada.
Det är nyckeltal från dessa kompletterande undersökningar på verksamhetsnivå som vi redovisar i
rapporterna. Utöver de verksamhetsspecifika nyckeltalen finns även ett antal KKiK-nyckeltal för
kommunen i stort som årligen redovisas till kommunstyrelsen. Projektet KKiK har pågått sedan 2006.
År 2018 deltog ca 260 av Sveriges 290 kommuner.

SKL:s brukarundersökningar
Individ och familjeomsorg
SKL:s brukarundersökning inom individ- och familjeomsorg avser att mäta fem kvalitetsområden:
information, delaktighet, bemötande, förändring och tillgänglighet. Undersökningen genomfördes för
femte året i rad hösten 2018. Resultaten finns tillgängliga i Kolada. Resultatet från undersökningen
redovisas i kvalitetsrapporterna.
Funktionshinderområdet
Brukarundersökningen inom funktionshinderområdet har SKL tagit fram i samarbete med Rådet för
kommunala analyser (RKA). Frågorna i undersökningen avser att mäta fyra kvalitetsområden:
självbestämmande, bemötande, trygghet och trivsel. Undersökningen 2018 omfattade sju
enkäter/verksamhetsområden och riktade sig till vuxna personer med funktionsnedsättning inom
boende, boendestöd och daglig verksamhet/sysselsättning enligt LSS och SoL samt personlig
assistans. Undersökningen har genomförts sedan 2016.

Kostnad per brukare, KPB
Kostnad per brukare (KPB) är en metod för att kostnadsberäkna olika insatser inom socialtjänsten
och knyta dessa till den enskilde brukaren. KPB är en efterkalkyl som bygger på data på individnivå.
KPB visar bl.a. vad insatser inom socialtjänsten kostar i genomsnitt per brukare och invånare och vad
insatserna kostar att verkställa per enhet (dygn, timmar, utredning etc.). Lysekil har, med hjälp av
företaget Ensolution, genomfört KPB 2011, 2015, 2016 och 2017 vilket har gett oss en möjlighet att
följa utvecklingen i våra verksamheter över tid. Resultaten kan också jämföras med andra enheter
inom kommunen, t.ex. olika hemtjänstområden, eller med resultaten för andra kommuner.
Eftersom KPB bygger på individdata kan kostnaderna redovisas och analyseras på såväl individ- som
gruppnivå, uppdelat på t.ex. olika åldersintervall eller kön. Genom att identifiera brukare, grupper av
brukare eller insatser som sticker ut kostnadsmässigt förser KPB verksamheterna med underlag för
att prioritera utvecklingsområden och utforma verksamhetsförbättrande åtgärder. Underlaget för
KPB tas fram i samarbete med ekonomer, systemansvariga och verksamhetsansvariga.

Nyckeltal till nämnd
I samband med varje ekonomisk uppföljning presenterar verksamheterna ett urval av egna nyckeltal
avseende volym och kostnad. Urvalet av dessa är gjort av verksamheternas chefer och tar tas fram ur
förvaltningens verksamhetssystem.
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SÄRSKILT BOENDE
RESULTAT KVALITETSMÄTNINGAR 2018

2018-12-10

Beskrivning av rapporten
I denna rapport har ett urval och en sammanställning gjorts av resultaten för särskilt boende från
1. Kommunens kvalitet i korthet, KKiK
2. Öppna jämförelsers brukarundersökning ”Så tycker de äldre om äldreomsorgen”.
3. Enhetsundersökningen äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård

Kommunernas kvalitet i korthet (KKiK)
Nedan redovisas resultaten från kommunens KKiK-mätning av särskilt boende. Uppgifterna till årets
KKiK samlades in i september och oktober 2018 och är inrapporterade i kommun- och
landstingsdatabasen Kolada.
Tabell 1: Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg 2017 och 2018. Lysekil och riket.
Indikator

Lysekil
2017

Lysekil
2018

Riket
2018*

Andel (%) av maxpoäng**

60

47

64

Avlidna som hade någon närvarande vid dödsögonblicket

93

84

87

Boendeplatser i särskilt boende där den äldre erbjuds daglig utevistelse

77

0

87

Boendeplatser i särskilt boende där den äldre erbjuds tid utifrån sina egna
önskemål dagligen

58

100

75

Boendeplatser i särskilt boende där den äldre har möjlighet att välja
alternativ rätt vid huvudmål

100

100

47

Boendeplatser i särskilt boende där den äldre har möjlighet till
internetuppkoppling i det egna rummet/lägenheten

0

23

53

Boendeplatser i särskilt boende där den äldre kan påverka tv-kanaler
utöver basutbudet i den egna lägenheten

93

23

77

Boendeplatser i särskilt boende där den äldre kan påverka tv-kanaler
utöver basutbudet i gemensamhetslokal

0

23

26

Boendeplatser i särskilt boende där den äldre serveras kvälls-/nattmål

100

100

97

Boendeplatser i särskilt boende där den äldre själv kan välja tid för nattvila

100

100

99

Boendeplatser i särskilt boende där den äldre själv kan välja tid för
uppstigning på morgonen

100

100

99

Boendeplatser i särskilt boende som erbjuder minst en organiserad och
gemensam aktivitet per dag under helgen

0

0

39

Boendeplatser i särskilt boende som erbjuder minst två organiserade och
gemensamma aktiviteter under vardagar

0

0

53

Enheter i särskilt boende där det är möjligt att bli sambo

50

25

66

Kommentar: *Resultatet för riket är det ovägda medelvärdet för samtliga kommuner. ** Baseras på resultatet av samtliga
delnyckeltal i tabellen. För varje delnyckeltal kan man ha ett värde mellan 0-100 procent och detta poängsätts enligt
följande -0 % ger 0 poäng, 1-25 % ger 1p, 26-50 % ger 2p, 51-75 % ger 3p, 76-99 % ger 4p, 100 % ger 5p. Poängen summeras
och delas med maximalt möjlig poäng och multipliceras sedan med 100 för redovisning i procent. Maxpoängen tas fram
inom KKiK och beräknas av Rådet för kommunala analyser.
Tabell 2: Resultat väntetider 2017
Indikator

Lysekil
2017

Lysekil
2018

Riket

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

50

28

52

Väntetider från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende,
väntat längre än 90 dagar

18

8

19

Så tycker de äldre om äldreomsorgen – enkät till de äldre
Nedan presenteras de särskilda boendenas resultat i enkätundersökningen ”Så tycker de äldre om
äldreomsorgen”. Jämförelser görs med riksgenomsnittet, tidigare år och mellan boendeenheter. En
markant avvikelse definieras som fem procentenheter eller mer när jämförelse görs med
riksgenomsnittet eller Lysekils resultat föregående år. När jämförelsen görs mellan de olika boendena
i kommunen har gränsen satts till tio procentenheter eftersom antalet svarande per boende är
mycket lågt och felmarginalerna därmed större.1 Resultat där Lysekil eller det enskilda boendet
avviker i negativ bemärkelse har rödmarkerats medan resultat där avvikelsen är positiv har
grönmarkerats.2 Eftersom färgen är satt efter kommunens placering i förhållande till andra
kommuner säger den inget om kvaliteten i sig. Värdet bör därför också relateras till verksamhetens
egna mål för vad som är ett önskat eller acceptabelt värde.
Av hänsyn till de svarandes anonymitet redovisar Socialstyrelsen inte resultat för verksamheter med
färre än 7 svar. Skaftöhemmet hade färre än 7 svar och redovisas därför inte separat. Skaftöhemmets
svar ingår dock i det samlade resultatet för Lysekils kommun.

Beskrivning av enkätdeltagarna
I Lysekil svarade 84 personer på enkäten för äldre inom särskilt boende, vilket är 57 procent av de
tillfrågade. Svarsfrekvensen har ökat sedan förra året då den var 52 procent. Svarsfrekvensen var
lägre på Skärgårdshemmet än på Lysekilshemmet och Stångenäshemmet. Av de svarande var 73
procent kvinnor. Majoriteten av de svarande, 81 procent, var 80 år eller äldre. 44 procent av
enkäterna besvarades av den äldre själv eller tillsammans med någon medan 56 procent av
formulären besvarades enbart av någon annan. År 2016 besvarades 70 procent av formulären enbart
av någon annan.
För de tre indikatorerna om egenupplevd hälsa ligger Lysekil runt riksgenomsnittet. Spridningen är
stor mellan boendeenheterna när det gäller besvär av ängslan, oro och ångest och
möjligheten/förmågan att förflytta sig själv utan svårigheter inomhus.
Tabell 3: Egenupplevd hälsa hos enkätdeltagarna. Andel positiva svar.

1

Fråga

Riket

Lysekil

Lysekilshemmet

Skärgårdshemmet

Stångenäshemmet

Har ett mycket eller ganska gott
hälsotillstånd

27

28

33

24

28

Har inte besvär av ängslan, oro eller
ångest.

39

35

45

25

28

Förflyttar sig själv utan svårigheter
inomhus

16

16

7

18

28

Socialstyrelsen har beräknat felmarginaler för respektive frågas svarsalternativ. Den genomsnittliga
felmarginalen är 5 procentenheter för kommunen som helhet och 10 procentenheter för de enskilda
boendena. För att en skillnad mellan två kommuner eller boenden ska anses som statistiskt säkerställd bör
skillnaden mellan de två enheternas resultat vara mer än två gånger felmarginalen.
2
Principen för färgsättningen skiljer sig därmed medvetet från den färgsättning som Socialstyrelsen och SKL
använder och som baseras på en relativ färgskala där grönt betyder att kommunens värde hör till de 25 procent
med bäst värde i förhållande till de övriga kommunerna. Rött får de 25 procent av kommunerna med sämst
värde och gult gäller de 50 procent av kommunerna som ligger mitt emellan. En sådan färgskala underlättar en
jämförelse mellan kommunerna men måste tolkas med beaktande av spridningen mellan kommunerna. För
många frågor är spridningen mellan kommunerna liten vilket kan innebära att det i praktiken endast är några få
procentenheters skillnad mellan en kommun med ett rött värde och en kommun med grönt värde.

Resultatöversikt år 2018
Tabell 4: Resultat samtliga frågor 2018. Boendeenhet, Lysekils kommun och riket. Andel positiva svar.
Fråga

Lysekilshemmet

Skärgårdshemmet

Stångenäshemmet

Lysekils
kommun

Riket

Får ett bra bemötande från
personalen

100

88

100

97

93

Har lätt att få kontakt med
personalen på äldreboendet
vid behov

93

69

89

86

83

Fick plats på önskat
äldreboende

83

73

94

85

87

Känner förtroende för
personalen

93

65

89

85

85

Känner sig trygg på sitt
äldreboende

93

69

82

84

88

Fungerande samarbete mellan
anhörig och boendet

76

85

92

84

86

Tycker att maten smakar bra

68

69

94

76

74

Personalen har tillräckligt med
tid för arbetet

69

65

83

72

72

Personalen tar hänsyn till den
äldres egna åsikter och
önskemål

63

63

82

69

79

Är sammantaget nöjd med
äldreboendet

65

63

76

68

81

Trivs med sitt rum/sin lägenhet

64

69

71

68

74

Har lätt att få träffa
sjuksköterska vid behov

81

53

65

67

75

Upplever måltiderna som en
trevlig stund

61

50

81

67

68

Kan påverka vid vilka tider
man får hjälp

56

60

65

61

61

Tycker det är trivsamt utomhus
runt boendet

46

25

75

54

66

Tycker det är trivsamt i
gemensamma utrymmen

44

35

63

48

64

Möjligheterna att komma
utomhus är bra

40

38

60

47

57

Personalen brukar informera
om tillfälliga förändringar

40

43

40

38

48

Är nöjd med aktiviteter som
erbjuds på äldreboendet

29

33

50

37

64

Vet vart man vänder sig med
synpunkter och klagomål

44

24

39

37

47

Har lätt att få träffa läkare vid
behov

40

31

35

35

54

Besväras inte av ensamhet

39

13

22

31

35

Kommentar: Resultat där Lysekil har en intern spridning mellan boendeenheter på tio procentenheter eller mer har
färgmarkerats, där delområdet med lägst värde är rött och delområdet med högst värde är grönt. Resultat där Lysekils
kommun avviker från riksgenomsnittet med fem procentenheter eller mer har färgmarkerats (två sista kolumnerna). Rött
anger en negativ avvikelse och grönt en positiv avvikelse.

Tabell 5: Samtliga resultat Lysekil åren 2016, 2017 och 2018 Andel positiva svar
Fråga

2016

2017

2018

Får ett bra bemötande från personalen

94

96

97

Har lätt att få kontakt med personalen på äldreboendet vid behov

87

87

86

Fick plats på önskat äldreboende

88

87

85

Känner förtroende för personalen

86

90

85

Känner sig trygg på sitt äldreboende

93

90

84

Fungerande samarbete mellan anhörig och boendet

90

88

84

Tycker att maten smakar bra

71

74

76

Personalen har tillräckligt med tid för arbetet

79

78

72

Personalen tar hänsyn till den äldres egna åsikter och önskemål

85

88

69

Är sammantaget nöjd med äldreboendet

83

82

68

Trivs med sitt rum/sin lägenhet

79

77

68

Har lätt att få träffa sjuksköterska vid behov

82

69

67

Upplever måltiderna som en trevlig stund

72

72

67

Kan påverka vid vilka tider man får hjälp

63

56

61

Tycker det är trivsamt utomhus runt boendet

60

62

54

Tycker det är trivsamt i gemensamma utrymmen

65

63

48

Möjligheterna att komma utomhus är bra

57

53

47

Personalen brukar informera om tillfälliga förändringar

52

61

38

Är nöjd med aktiviteter som erbjuds på äldreboendet

58

61

37

Vet vart man vänder sig med synpunkter och klagomål

49

40

37

Har lätt att få träffa läkare vid behov

61

41

35

Besväras inte av ensamhet

31

32

31

Kommentar: Resultat där Lysekil har förändrat sitt resultat mellan 2017 och 2018 med fem procentenheter eller mer har
färgmarkerats. Rött anger en negativ avvikelse och grönt en positiv avvikelse. I de fall vi ser en oavbruten trend mellan 2016
och 2018 har den markerats med ljusgrönt eller ljusrött, oavsett hur stor förändringen mellan åren är.

Sammanfattning: Så tycker de äldre om äldreomsorgen
Inledningsvis kan konstateras att äldreboendena i Lysekil har försämrat sina resultat från föregående
år på 17 av 22 frågor (borträknat frågor om hälsotillstånd). På 13 frågor är försämringen i resultat 5
procentenheter eller mer. På 11 av dessa frågor är trenden negativ sedan 2016.
På frågan om personalen tar hänsyn till den äldres önskemål om hur hjälpen ska utföras har Lysekil
försämrat sitt resultat med nästan 20 procentenheter från förra året, från 88 procent till 69 procent.
Värdet är också tio procentenheter under riksgenomsnittet.
Lysekil har även försämrat sitt resultat jämfört med tidigare år på frågorna om förtroende för
personalen, hur trygg man känner sig på sitt äldreboende och om personalen har tillräckligt med tid
på sig för att utföra sitt arbete. På dessa frågor ligger nu Lysekil runt riksgenomsnittet.
Resultatet för 2018 visar att andelen äldre som upplever måltiden som en trevlig stund på dagen har
sjunkit från 72 procent till riksgenomsnittet på 67 procent. Samtliga äldreboenden har i år antagit
måltidsmiljön vid äldreboendet som ett utvecklingsområde.

Frågan om den äldre kan påverka vid vilka tider hen får hjälp är den enda fråga där kommunens visar
en positiv utveckling på fem procentenheter (eller mer) sedan föregående år (från 56 till 61 procent).
På två frågor visar Lysekil en svagt positiv trend sedan 2016, den viktiga frågan om personalens
bemötande, som nu ligger på 97 procent, och frågan om maten smakar bra (76 procent).
Lysekil avviker från riksgenomsnittet med fem procentenheter eller mer i 10 av 22 frågor. I samtliga
fall negativt. Flera av dessa frågor rör boendemiljön i och runt boendet, möjligheten till aktiviteter
och tillgänglighet till/information från omsorgspersonal, sjuksköterska och läkare.
De olika äldreboende uppvisar en stor spridning i resultat. Eftersom antalet svarande per boende är
relativt litet är felmarginalerna stora. Systematiken i resultatet, där Skärgårdshemmet genomgående
har lägre värden på indikatorerna, talar ändå för att det finns en faktisk skillnad mellan boendena och
därmed också goda exempel att ta lärdom av.

Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och
sjukvård 2018
I Socialstyrelsens enhetsundersökning har verksamhetsansvariga för särskilt boende i kommunen
svarat på frågor om verksamheternas innehåll. Datainsamlingen genomfördes via en elektronisk
enkät under perioden mars-juni 2018.
Tabell 6: Samtliga resultat i enhetsundersökningen om särskilt boende. Andel enheter/personer i Lysekil
och riket, procent.
Fråga

Andel
personer/enheter,
Lysekil

Andel
personer/enheter,
riket

Det finns tillgång till träningslokal

25

46

Andel enheter där samtliga boende har tillgång till utevistelse när
de så önskar

75

82

Enheten erbjuder varje person möjlighet att delta i borådsmöten

0

62

Andel personer med aktuell genomförandeplan

99

91

Andel personer med en genomförandeplan som innehåller
dokumentation om hur personen deltagit vid
upprättande/förändring av sin plan.

98

80

Aktuell rutin finns för genomförande av dygnets alla måltider

0

42

Andel personer med aktuell genomförandeplan som innehåller
information om den äldres önskemål och behov i samband med
måltiderna.

75

82

Andel personer med dokumentation den enskildes
genomförandeplan eller vårdplan om varför den enskilde har
skyddsåtgärder

91

87

Enheten har en innemiljö som stödjer den enskilde i dennes
dagliga livsföring

50

22

… hur personalen ska agera vid misstanke om eller upptäckt av
att den enskilde utsatts för våld eller övergrepp av en
anhörig/närstående

0

48

… hur personalen ska agera vid misstanke om eller upptäckt av
att den enskilde är beroende av/missbrukar läkemedel

0

33

… hur personalen ska agera vid misstanke om eller upptäckt av
att den enskilde är beroende av/missbrukar alkohol eller andra
beroendeframkallande medel (ej läkemedel)

0

34

Det finns aktuella rutiner för…

Fråga

Andel
personer/enheter,
Lysekil

Andel
personer/enheter,
riket

… hur personalen samarbetar med anhöriga till personer som får
insatser vid enheten

100

45

... hur vårdplanering ska genomföras i samverkan med olika
aktörer, där det är dokumenterat i journalen hur den enskilde
deltagit.

0

61

… hur vårdplanering ska genomföras i samverkan med ansvarig
läkare och kommunal hälso- och sjukvårdspersonal samt
omsorgspersonal.

0

57

… hur fördjupade läkemedelsgenomgångar ska genomföras, där
den enskildes delaktighet är dokumenterad i journalen

0

47

… hur fördjupade läkemedelsgenomgångar ska genomföras i
samverkan med ansvarig sjuksköterska och omsorgspersonal

0

40

… Senior alert

75

77

… SveDem.

0

3

… BPSD-registret.

0

65

… Palliativregistret.

0

69

Andel personer 65 år och äldre i särskilt boende med aktuell
basal utredning avseende blåsdysfunktion.

41

51

Andel personer som erhållit minst en åtgärd eller behandling
utöver individuellt utprovade inkontinenshjälpmedel eller
kateterbehandling

49

74

Antal omsorgspersonal per antalet bostäder vid enheten,
vardagar

0,31

0,3

Antal omsorgspersonal per antalet bostäder vid enheten,
helgdagar

0,23

0,25

Andel omsorgspersonal med adekvat utbildning, vardagar.

85

81

Andel omsorgspersonal med adekvat utbildning, helgdagar.

82

78

Antal sjuksköterskor per antalet bostäder plus eventuella
hemsjukvårdspatienter, vardagar.

0,041

0,038

Antal sjuksköterskor per antalet bostäder plus eventuella
hemsjukvårdspatienter, helgdagar.

0,007

0,006

Har registrerat insatser på enhetsnivå och använt
sammanställningen av resultaten för att utveckla verksamheten
på enhetsnivå i…

Tabell 7: Indikatorer där Lysekil har en intern variation i resultat.
Fråga

Lysekilshemmet

Skärgårdshemmet

Stångenäshemmet

Skaftöhemmet

Andel (%) personer med aktuell
genomförandeplan.

100

96

100

100

Andel (%) personer med en plan som
innehåller dokumentation om hur
personen deltagit vid
upprättande/förändring av sin
genomförandeplan.

100

96

100

83

Andel (%) personer som har en
dokumentation om varför de har
skyddsåtgärd.

76

100

100

100

42

96

100

100

Andel (%) personer med aktuell
genomförandeplan som innehåller
information om den äldres önskemål

Lysekilshemmet

Skärgårdshemmet

Stångenäshemmet

Skaftöhemmet

Enheten erbjuder tillgång till aktiviteter

3-6 ggr/vecka

3-6
ggr/vecka

1-2 ggr/vecka

1-2 ggr/vecka

Personer vid enheten har tillgång till
träningslokal

Ja

Nej

Nej

Nej

Personer vid enheten har tillgång till
styrke- och balansträning

1 gång/vecka
eller oftare

Minst en
gång i
månaden

Mer sällan än
en gång i
månaden eller
inte alls

Mer sällan än en
gång i månaden
eller inte alls

Samtliga boende på enheten har
tillgång till utevistelse när de så önskar

Nej

Ja

Ja

Ja

Enheten har en innemiljö som stödjer
den enskilde i dennes dagliga livsföring

Nej

Ja

Ja

Nej

Enheten har registrerat insatser på
enhetsnivå i Senior alert och använt
sammanställningen av resultaten för att
utveckla verksamheten på enhetsnivå

Ja

ja

Ja

Nej

Antal omsorgspersonal per antalet
bostäder vid enheten, vardagar

0,303

0,333

0,31

0,3

Antal omsorgspersonal per antalet
bostäder vid enheten, helgdagar

0,233

0,229

0,214

0,25

Andel (%) omsorgspersonal med
adekvat utbildning, vardagar.

89

84

82

75

Andel (%) omsorgspersonal med
adekvat utbildning, helgdagar.

78

84

81

100

Antal sjuksköterskor per antalet
bostäder plus eventuella
hemsjukvårdspatienter.

0,035

0,043

0,032

0,1

Antal sjuksköterskor per antalet
bostäder plus eventuella
hemsjukvårdspatienter, helgdagar.

0,007

0,007

0,007

0,007

Fråga
och behov i samband med måltiderna.
Procent.

LYSEKIL HEMTJÄNST
RESULTAT KVALITETSMÄTNINGAR 2018

2018-12-11

Beskrivning av rapporten
I denna rapport har ett urval och en sammanställning gjorts av hemtjänstens resultat från
1. Kommunernas kvalitet i korthet, KKiK
2. Öppna jämförelsers brukarundersökning ”Så tycker de äldre om äldreomsorgen”
3. Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård

Kommunernas kvalitet i korthet (KKiK)
Nedan redovisas resultaten från kommunens KKiK-mätning av hemtjänsten. Uppgifterna till årets
KKiK samlades in i september och oktober 2018 och är inrapporterade i kommun- och
landstingsdatabasen Kolada.
Tabell 1: Resultat personalkontinuitet 2018
Indikator

Lysekil 2017

Lysekil 2018

Alla kommuner, ovägt
medel 2018

Personalkontinuitet, antal
personal som en
hemtjänsttagare möter under
14 dagar, medelvärde

15

15

15

Kommentar: Gäller de personer, 65 år eller äldre, som har två eller fler besök av hemtjänsten varje dag (måndag-söndag).
Trygghetslarm och matleveranser räknas ej. Mätningen avser tiden 07.00- 22.00. Hemsjukvårdspersonal redovisas inte.
Brukare som inte bott i det egna hemmet under hela eller delar av mätperioden exkluderas ur mätningen.

Kommentar KKiK
Personalkontinuitet innebär att den äldre, i största möjligaste mån, får vård och omsorg av samma
personal. Antalet personal som den äldre med hemtjänst möter under en 14-dagarsperiod är
oförändrat från föregående år och ligger på genomsnittet för samtliga kommuner i riket. Spridningen
mellan kommunerna sträcker sig från 6 till 24 personal.

Så tycker de äldre om äldreomsorgen – enkät till de äldre
Nedan presenteras hemtjänstens resultat i enkätundersökningen ”Så tycker de äldre om
äldreomsorgen”. Jämförelser görs med riksgenomsnittet, tidigare år och mellan hemtjänstområden.
Resultat där Lysekil/delområdet avviker i negativ bemärkelse har rödmarkerats medan resultat där
avvikelsen är positiv har grönmarkerats.1 En markant avvikelse definieras som fem procentenheter
eller mer när jämförelse görs med riksgenomsnittet eller Lysekils resultat föregående år. När
jämförelsen görs mellan delområden i kommunen har gränsen satts till tio procentenheter eftersom
antalet svarande per område är mycket lågt och felmarginalerna därmed större.2 Eftersom färgen är
satt efter kommunens placering i förhållande till andra kommuner säger den inget om kvaliteten i sig.

1

Principen för färgsättningen skiljer sig därmed medvetet från den färgsättning som Socialstyrelsen och SKL
använder och som baseras på en relativ färgskala där grönt betyder att kommunens värde hör till de 25 procent
med bäst värde i förhållande till de övriga kommunerna. Rött får de 25 procent av kommunerna med sämst
värde och gult gäller de 50 procent av kommunerna som ligger mitt emellan. En sådan färgskala underlättar en
jämförelse mellan kommunerna men måste tolkas med beaktande av spridningen mellan kommunerna. För
många frågor är spridningen mellan kommunerna liten vilket kan innebära att det i praktiken endast är några få
procentenheters skillnad mellan en kommun med ett rött värde och en kommun med grönt värde.
2
Socialstyrelsen har beräknat felmarginaler för respektive frågas svarsalternativ. Den genomsnittliga
felmarginalen är 5 procentenheter när det gäller kommunen som helhet och 10 procentenheter när det gäller
delområdena. För att en skillnad mellan två kommuner eller två delområden ska anses som statistiskt
säkerställd bör skillnaden mellan de två enheternas resultat vara mer än två gånger felmarginalen.

Värdet bör därför också relateras till verksamhetens egna mål för vad som är ett önskat eller
acceptabelt värde.

Beskrivning av enkätdeltagarna och deras egenupplevda hälsa
I Lysekil svarade 126 personer på enkäten för äldre med hemtjänst, vilket är 56 procent av de
tillfrågade. Andelen svarande har sjunkit sedan förra året då 67 % av de tillfrågade besvarade
enkäten. Svarsfrekvensen var lägre på Skaftö än i Brastad och Lysekil tätort. Av de svarande var 63
procent kvinnor. Majoriteten av de svarande, 76 procent, var 80 år eller äldre. 53 procent av
enkäterna besvarades av den äldre själv eller tillsammans med någon medan 47 procent av
formulären besvarades enbart av någon annan. Motsvarande siffror för riket var 60 respektive 40
procent.
Andelen personer som bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som mycket eller ganska gott är 36
procent, vilket är sex procentenheter över riksgenomsnittet.
Andelen personer som uppger att de inte har besvär av ängslan, oro eller ångest är något lägre i
Lysekil, än i riket i stort, 47 procent jämfört med 51 procent.
Andelen hemtjänsttagare som förflyttar sig själv utan svårigheter är 29 procent, vilket är strax över
riksgenomsnittet på 27 procent.
Tabell 2: Egenupplevd hälsa hos enkätdeltagarna 2018
Fråga

Riket

Lysekil
kommun

Brastad

Lysekil
tätort

Skaftö

Har ett mycket eller ganska gott hälsotillstånd

30

36

42

31

38

Har inte besvär av ängslan, oro eller ångest.

51

47

50

46

44

Förflyttar sig själv utan svårigheter inomhus

27

29

34

25

33

Bor tillsammans med någon annan vuxen

25

22

27

20

13

Kommentar: Resultat där Lysekils kommun eller delområdet avviker från riksgenomsnittet med fem procentenheter eller
mer har färgmarkerats. Rött anger en negativ avvikelse och grönt en positiv avvikelse.

Jämför vi de olika hemtjänstområdena med varandra ser vi att hemtjänsttagarna i Brastad har bäst
egenupplevt hälsotillstånd och rörlighet inomhus och att andelen ensamhushåll är störst på Skaftö.
Skaftö har också störst andel hemtjänsttagare som besväras av ängslan, oro eller ångest.

Resultatöversikt år 2018
Tabell 3: Resultat samtliga frågor, Lysekil och riket. 2018
Fråga

Lysekil

Riket

Får ett bra bemötande från personalen

98

97

Fungerande samarbete mellan anhörig och hemtjänsten

93

87

Känner sig trygg hemma med hemtjänst

92

85

Personalen tar hänsyn till den äldres egna åsikter och önskemål

89

86

Känner förtroende för personalen

89

90

Personalen utför sina arbetsuppgifter bra

87

86

Är sammantaget nöjd med hemtjänsten

87

88

Personalen har tillräckligt med tid för arbetet

86

82

Personalen kommer på avtalad tid

86

84

Handläggarbeslutet är anpassat efter den äldres behov

80

72

Har lätt att få kontakt med personalen vid behov

77

77

Vet vart man vänder sig med synpunkter och klagomål

64

63

Kan påverka vid vilka tider man får hjälp

61

60

Personalen brukar informera om tillfälliga förändringar

59

66

Besväras inte av ensamhet

43

46

Kommentar: Resultat där Lysekil avviker från riksgenomsnittet med fem procentenheter eller mer har färgmarkerats. Rött
anger en negativ avvikelse och grönt en positiv avvikelse.
Tabell 4: Resultat Lysekil åren 2016, 2017 och 2018
Fråga

2016

2017

2018

Får ett bra bemötande från personalen

97

97

98

Fungerande samarbete mellan anhörig och hemtjänsten

94

94

93

Känner sig trygg hemma med hemtjänst

84

86

92

Personalen tar hänsyn till den äldres egna åsikter och önskemål

85

85

89

Känner förtroende för personalen

88

90

89

Personalen utför sina arbetsuppgifter bra

90

87

87

Är sammantaget nöjd med hemtjänsten

92

94

87

Personalen har tillräckligt med tid för arbetet

78

83

86

Personalen kommer på avtalad tid

84

83

86

Handläggarbeslutet är anpassat efter den äldres behov

78

72

80

Har lätt att få kontakt med personalen vid behov

77

75

77

Vet vart man vänder sig med synpunkter och klagomål

65

58

64

Kan påverka vid vilka tider man får hjälp

50

46

61

Personalen brukar informera om tillfälliga förändringar

55

57

59

Besväras inte av ensamhet

39

45

43

Kommentar: Resultat där Lysekil har förändrat sitt resultat mellan 2017 och 2018 med fem procentenheter eller mer har
färgmarkerats. Rött anger en negativ avvikelse och grönt en positiv avvikelse. I de fall vi ser en oavbruten trend mellan 2016
och 2018 har den markerats med ljusgrönt, oavsett hur stor förändringen mellan åren är.
Tabell 5: Resultat där Lysekil har en intern spridning på 10 procentenheter eller mer. Andel positiva svar
Fråga

Brastad

Lysekil

Skaftö

Besväras inte av ensamhet

50

34

57

Har ett mycket eller ganska gott hälsotillstånd

42

31

38

Är handläggarens beslut anpassat efter dina behov?

74

88

69

Bor tillsammans med någon annan vuxen

27

20

13

Vet du vart du ska vända dig om du vill framföra synpunkter eller klagomål på
hemtjänsten?

57

69

69

Personalen brukar informera om tillfälliga förändringar

53

61

67

Hur tycker du personalen utför sina arbetsuppgifter?

83

86

100

Brukar personalen ha tillräckligt med tid för att kunna utföra sitt arbete hos dig?

79

90

94

Hur tryggt känns det att bo hemma med stöd från hemtjänsten?

87

93

100

Personalen tar hänsyn till den äldres egna åsikter och önskemål

82

95

86

Personalen kommer på avtalad tid

77

92

93

Känner förtroende för personalen

85

88

100

Lätt att få kontakt med personalen vid behov

68

82

87

Är sammantaget nöjd med hemtjänsten

79

90

100

Kommentar: Resultat där Lysekil har en intern spridning på tio procentenheter eller mer har färgmarkerats, där delområdet
med lägst värde är rött och delområdet med högst värde är grönt.

Sammanfattning: Så tycker de äldre om äldreomsorgen
Inledningsvis kan konstateras att hemtjänsten i Lysekil har förbättrat sina resultat från föregående år
på 10 av 15 frågor. Förändringen från 2017 är ofta liten och rör sig många gånger om en
procentenhet. På fyra frågor har dock Lysekil förbättrat sina resultat med 5 procentenheter eller
mer:
•
•
•
•

handläggarens beslut är anpassat efter hemtjänsttagarens behov
hemtjänsttagaren vet vart man ska vända sig för att framföra synpunkter och klagomål
hemtjänsttagaren brukar kunna påverka vid vilka tider personalen kommer
hemtjänsttagaren känner sig trygg hemma med hemtjänst.

Jämför man de senaste tre åren uppvisar de flesta frågor ett varierande resultat. Tre frågor uppvisar
dock en stadigt positiv trend sedan 2016: personalen har tillräckligt tid för arbetet, hemtjänsttagarna
känner sig trygga hemma med hemtjänst och personalen brukar informera om tillfälliga förändringar.
På endast en fråga uppvisar kommunen en försämring på mer än fem procentenheter från
föregående år och det är frågan om hur nöjda hemtjänsttagarna är sammantaget med hemtjänsten.
Eftersom hemtjänsten i Lysekil har förbättrade eller oförändrade resultat på övriga frågor är det svårt
att utifrån undersökningen hitta någon direkt förklaring till resultatet. Sannolikt väger
hemtjänsttagarna in andra aspekter än dem det frågas om i sin bedömning av den sammantagna
nöjdheten. För att komma närmare en förklaring skulle analysen kunna brytas ned på olika kategorier
av hemtjänsttagare med avseende på t.ex. ålder, kön eller hälsotillstånd, vilket är möjligt med det
material vi har.
De fem frågor där andelen positiva svar är lägst är desamma som förra året. Fyra av dessa frågor
handlar om hemtjänstens tillgänglighet och information till brukarna. På samtliga dessa frågor har
andelen positiva svar ökat, vilket sannolikt är ett resultat av att hemtjänsten medvetet arbetat med
att förbättra sig på dessa områden sedan förra året (se hemtjänstens utvecklingsmål och åtgärder i
verksamhetsplan 2018). Även om resultatet är bättre när det gäller frågan om personalen brukar
meddela om tillfälliga förändringar är resultatet dock fortfarande lågt jämfört med riksgenomsnittet
(59 jämfört med 66).
I det stora hela avviker inte Lysekil ifrån riksgenomsnittet på särskilt många frågor. Ett undantag är
frågan om hemtjänsttagarna känner sig trygga hemma med hemtjänst där Lysekil inte bara utmärker
sig positivt från föregående år utan också i jämförelse med riket (92 jämfört 85 procent). Spridningen
mellan kommunerna sträcker sig från 63 till 100 procent.
Jämfört med riksgenomsnittet har Lysekil också en högre andel hemtjänsttagare som anser att
beslutet är anpassat efter sitt behov (80 procent jämfört med 72 procent). Spridningen mellan
kommunerna sträcker sig från 54 till 89 procent. På den här frågan är det emellertid inte självklart att
ett värde på 100 procent är att eftersträva då det ofta finns ett glapp mellan vad som är möjligt med
avseende på regelverk och resurser och brukarens förväntningar.

Lysekil utmärker sig också positivt jämfört med riksgenomsnittet när det gäller samarbetet mellan
anhöriga och hemtjänsten.
De olika hemtjänstområdena uppvisar en stor spridning i resultat. Eftersom antalet svarande per
delområde är relativt litet är felmarginalerna stora. Systematiken i resultatet, där hemtjänsttagarna i
Brastad genomgående har lägre värden på indikatorerna, talar ändå för att det finns en faktisk
skillnad mellan områdena och därmed också goda exempel att ta lärdom av.

Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och
sjukvård 2018
I Socialstyrelsens enhetsundersökning har verksamhetsansvariga för hemtjänst i kommunen svarat
på frågor om verksamheternas innehåll. Datainsamlingen genomfördes via en elektronisk enkät
under perioden mars-juni 2018.
Tabell 6: Samtliga resultat i enhetsundersökningen om hemtjänst. Andel enheter i Lysekil och riket,
procent.
Andel
enheter,
Lysekil

Andel
enheter,
riket

… hur hemtjänstpersonalen ska agera när den äldre personen, trots
överenskommelse, inte öppnar dörren/svarar på ringsignal

100

74

… hur hemtjänstpersonalen ska agera när den äldre personen plötsligt uppvisar ett
försämrat allmäntillstånd

100

71

…hur hemtjänstpersonalen ska agera vid misstanke om att den äldre personen är
undernärd eller felnärd

100

63

…hur hemtjänstpersonalen ska agera vid misstanke om eller upptäckt av att den
enskilde har utsatts för våld eller övergrepp av en anhörig/ närstående

0

57

…hur hemtjänstpersonalen ska agera vid misstanke om eller upptäckt av att den
enskilde är beroende av/missbrukar läkemedel

0

38

…hur hemtjänstpersonalen ska agera vid misstanke om eller upptäckt av att den
enskilde är beroende av/missbrukar alkohol eller andra beroendeframkallande
medel (ej läkemedel)

0

40

… schemalagda möten med sjuksköterska eller annan hälso- och sjukvårdspersonal i
frågor som rör personer med kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser

0

60

… hur kontakter med hälso- och sjukvårdspersonal på vård- eller hälsocentral kan gå
till, i frågor som rör personer som landstingets primärvård har ansvaret för. Rutinerna
omfattar samtliga personer vid enheten.

100

55

… hur vårdplanering ska genomföras i samverkan med olika aktörer, där det är
dokumenterat i journalen hur den enskilde deltagit.

0

66

Aktuella rutiner finns för hur planering av den enskildes hälso- och sjukvård
(vårdplanering) ska genomföras i samverkan med den kommunala hälso- och
sjukvårdspersonalen samt hemtjänstpersonalen.

0

68

Aktuella rutiner finns för hur planering av den enskildes hälso- och sjukvård
(vårdplanering) ska genomföras i samverkan med den kommunal hälso- och
sjukvårdspersonalen och hälso- och sjukvårdspersonalen vid landstingets vårdcentral
samt hemtjänstpersonal.

0

62

Personer med en namngiven fast personalkontakt

100

83

Personer med aktuell genomförandeplan

100

73

Personer med dokumentation om hur personen deltagit vid upprättande/förändring
av sin genomförandeplan

100

69

Fråga
Enheten har rutiner för …

Aktuell rutin för hur personalen samarbetar med anhöriga till personer som får insatser
vid enheten

100

43

Enheten har rutiner för fördjupade läkemedelsgenomgångar där den enskildes
delaktighet är dokumenterad i dennes journal

0

41

Rutinen beskriver hur samverkan vid läkemedelsgenomgångar ska ske tillsammans
med den enskilde och läkare samt sjuksköterskan som ansvarar för den kommunala
hälso- och sjukvården, där hemtjänstpersonalen också deltar

0

37
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