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Er beteckning

Äldre- och omsorgsnämnden

Svar på revisionsrapport gällande granskning
av kommunens hantering av covid-19
Förslag till beslut
1. Äldre- och omsorgsnämnden godkänner socialkontorets svar på
revisionsrapport gällande granskning av kommunens hantering av
covid-19.
2. Äldre- och omsorgsnämnden skickar sitt svar till kommunens
förtroendevalda revisorer senast den 31 augusti 2021.

Sammanfattning
De förtroendevalda revisorerna har låtit EY genomföra en granskning av
Upplands-Bro kommuns hantering utav covid-19. Syftet med granskningen är
att bedöma om Kommunstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig planering,
styrning, och intern kontroll under hanteringen av covid-19. Över detta har
granskningen även berört verksamheter som Socialnämnden, Äldre- och
omsorgsnämnden samt Bygg- och miljönämnden ansvarar för.
EY samlade bedömning i sin revisionsrapport är bland annat att
Kommunstyrelsen i Upplands-Bro kommun, i all väsentlighet, har säkerställt
en tillräcklig planering och styrning av krisberedskapen under hanteringen av
covid-19.
Den anmärkning som EY riktar till Äldre- och omsorgsnämndens handlar om
socialchefens delegerande beslutsrätt avseende ett beslut om avrådan från
besök i kommunens vårdboenden ifrån den 27 mars 2020.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Socialkontoret delar inte den anmärkning som EY ger nämnden. Det beslut
som EY anmärker på togs som ett ordförandebeslut i enlighet med 6 kap. 39 §
kommunallagen samt punkt 1.1 i Äldre- och omsorgsnämndens
delegationsförteckning. Inte utav socialchefen på delegation som det står i
revisionsrapporten.

Beslutsunderlag


Socialkontorets tjänsteskrivelse den 24 mars 2021



Bilaga 1 - revisionsskrivelse den 13 mars 2021
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Datum

Vår beteckning

2021-03-24

ÄON 21/0048

Bilaga 2 – revisionsrapport gällande granskning av kommunens
hantering av covid-19

Ärendet
De förtroendevalda revisorerna har låtit EY genomföra en granskning av
Upplands-Bro kommuns hantering utav covid-19. Då verksamhetsåret 2020 i
hög grad präglades utav pandemin har kommunen behövt göra en stor och
snabb omställning av både verksamheter samt arbetssätt inom samtliga
nämnder.
Syftet med granskningen är att bedöma om Kommunstyrelsen säkerställt en
ändamålsenlig planering, styrning, och intern kontroll under hanteringen av
covid-19. Utöver detta har granskningen berört verksamheter som
Socialnämnden, Äldre- och omsorgsnämnden samt Bygg- och miljönämnden
ansvarar för. Syfte med granskningen har även varit att motivera revisorernas
beslut om att tillstyrka eller avstryka ansvarsfrihet för Kommunstyrelse och
nämnder gällande verksamhetsår 2020.
EY har genom intervjuer och dokumentstudier genomfört sin granskning av
kommunen. Kommunstyrelsens presidium samt berörda tjänstepersoner inom
respektive nämnd har intervjuats, se källförteckning i bilaga 2.

Revisionsrapportens bedömning
EY gör bedömningen att Kommunstyrelsen i Upplands-Bro kommun, i all
väsentlighet, har säkerställt en tillräcklig planering och styrning av
krisberedskapen under sin hantering av covid-19. EY för bland annat fram att
kommunen valt att hantera krisen inom ramen för ordinarie politiska styrning
samt genom att aktivera krisledningsgruppen och områdesspecifika staber.
Detta har skett i enlighet med de tre grundprinciperna för krishantering vilket
EY ser positivt på. Vidare så anser EY att kommunens krisorganisations
arbetssätt har svarat mot den modell för krishantering som kommunen har valt.
EY för dock fram att kommunen borde ha vidtagit snabbare åtgärder för att
tillförsäkra personalförsörjningen inom äldreomsorgen än vad som skett.
Den anmärkning som EY riktar mot Äldre- och omsorgsnämnden i sin rapport
handlar om socialchefens delegerande beslutsrätt. I revisionsrapporten på sidan
10 går det att läsa: ”Vidare infördes ett ”totalt besöksförbud” på äldre- och
LSS-boenden från och med den 27 mars 2020. Vilket även kommunicerades ut
på hemsidan. Detta efter ett delegationsbeslut av socialchef som anmäldes till
socialnämnden den 19 maj 2020 samt äldre- och omsorgsnämnden den 25 maj
2020. Vid krisledningsgruppens möte den 1 mars 2021 noterades däremot att
”kommunen inte har haft något förbud under pandemin, utan har avrått
personer från att besöka verksamheten”.”
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EY ställer sig frågande till om socialchef har delegerad beslutsrätt för att
besluta om avrådan från besök i kommunens vårdboenden. EY ger
rekommendationen till Äldre- och omsorgsnämnden att:


Säkerställa att beslut av principiell och unik karaktär, så som avrådan
om besök i vårdboenden, fattas direkt av nämnden och inte genom
delegation.

Socialkontorets synpunkter
EY har i sin revisionsrapport ställt sig frågande till om socialchefen i
Upplands-Bro kommun har delegerad beslutsrätt att fatta beslut om avrådan
från besök på kommunens vårdboenden.
EY för fram att ett sådant beslut är påtagligt för individen och som inte kan
likställas med ett verkställighetsbeslut. EY uppfattar även kommunens
besöksförbud som ett totalförbud, det vill säga att det råder totalt besöksstopp i
verksamheterna.
Äldre- och omsorgsnämnden beslutade den 27 mars 2020 att tillfälligt införa
besöksförbud på kommunens vård- och omsorgsboenden i egen regi. Det
framgår i beslutet att inga utomstående eller anhöriga fick besöka boendena
men även att det får ske undantag ifrån besöksförbudet. Det var upp till varje
ansvarig enhetschef att besluta om dessa undantag. Socialkontoret vill här
påpeka att det inte rörde sig om något totalförbud som EY har uppfattat
beslutet som.
Vidare så fattades beslutet om tillfälligt besöksförbud som ett ordförandebeslut
och inte utav socialchef på delegation som EY för fram i sin rapport. Det
framgår tydligt på beslutet att det är ett ordförandebeslut och det är
undertecknat utav Äldre- och omsorgsnämndens ordförande.
Ordförandebeslutet motiveras enligt punkt 1.1 i Äldre- och omsorgsnämndens
delegationsförteckning, antagen den 23 september 2019:
”I de fall ett ärende är så brådskande att Äldre- och omsorgsnämndens
sammanträde inte kan avvaktas har Äldre- och omsorgsnämndens ordförande
rätt att besluta på Äldre- och omsorgsnämndens vägnar, i enlighet med 6 kap.
39 § KL. Denna beslutanderätt ska användas restriktivt. Ordförandebeslut ska
anmälas till Äldre- och omsorgsnämnden nästkommande sammanträde och
innehålla uppgift om att ärendet var brådskande.”
Socialkontoret har i detta fall skrivit fram ett beslutsärende som Äldre- och
omsorgsnämndens ordförande, enligt nämndens delegationsordning,
undertecknat på nämndens vägnar enligt 6 kap 39 § kommunallagen.
Beslutsärendet var av brådskande karaktär och anmäldes till Äldre- och
omsorgsnämndens nästkommande sammanträde.
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Socialkontoret delar såldes inte EYs bedömning. Kontoret kommer ändock se
över och säkerställa sin rutin för beslut utav principiell och unik karaktär som
ett led i sitt förbättrings- och utvecklingsarbete.

Barnperspektiv
Revisionsgranskningar bidrar till att socialtjänsten i Upplands-Bro kommun är
rättssäker. Detta gynnar de barn och ungdomar som har anhöriga inom Äldreoch omsorgsnämndens verksamheter.

Bilagor
1. Revisionsskrivelse den 13 mars 2021
2. Revisionsrapport gällande granskning av kommunens hantering av covid19
Beslut sänds till
 Upplands-Bro kommuns förtroendevalda revisorer senast den 31
augusti 2021
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Upplands-Bro kommun
Revisorerna

Revisionsskrivelse 2021-03-16

Till:

Kommunstyrelsen, bygg- och miljönämnden, socialnämnden, äldre- och
omsorgsnämnden
För kännedom: Kommunfullmäktige

Granskning av kommunens hantering av covid-19
De förtroendevalda revisorerna har låtit EY genomföra en granskning med syftet att bedöma om
kommunstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig planering, styrning, och intern kontroll under
hanteringen av covid-19. Granskningen har även berört verksamheter som socialnämnden, äldre- och
omsorgsnämnden samt bygg- och miljönämnden ansvarar för. Dessa nämnder har tillskrivits
rekommendationer utifrån noterade brister i nämndernas planering och uppsikt; inga bedömningar har
gjorts avseende om deras operativa verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt och ekonomiskt
tillfredsställande sätt. Revisionen har för avsikt att återkomma till sådana frågor i kommande
revisionsprojekt.
Vår bedömning är att kommunstyrelsen, i allt väsentligt, har säkerställt en tillräcklig planering och
styrning av krisberedskapen under hanteringen av covid-19. Upplands-Bro kommun valde att hantera
krisen inom ramen för ordinarie politiska styrning och genom att aktivera krisledningsgruppen samt
områdesspecifika staber, i enlighet med de tre grundprinciperna för krishantering. Vi ser positivt på
detta.
Kommunens krishantering fokuserar på att beslutsfattare förstår det generella skeendet vid en kris.
Beredskapsplanerna redogör däremot inte i detalj för hur händelseutvecklingen kom att se ut vid en
pandemi motsvarande scenariot med covid-19. Vi noterar även att smitta inte bedömts som en av de
mer väsentliga riskerna (utifrån konsekvens och sannolikhet). Vi bedömer trots detta att
krisorganisationens arbetssätt svarade mot den modell för krishantering som kommunen har valt.
Däremot framgår det att kommunen hade ett behov av att vidta snabbare åtgärder för att tillförsäkra
personalförsörjningen inom äldreomsorgen.
Vi ställer oss däremot frågande till om socialchef har delegerad beslutsrätt för att besluta om avrådan
från besök i kommunens vårdboenden. Påverkan för individer är påtaglig och vi anser inte att det kan
likställas med ett verkställighetsbeslut.
Enligt vår bedömning har kommunens åtgärder för att säkra effektivitet och laglighet i
ärendeberedningsprocessen på det stora hela varit ändamålsenliga. Sedan pandemins utbrott har ett
antal åtgärder vidtagits för att säkerställa en välfungerande politisk beslutsgång. Det har dels vidtagits
regelmässiga åtgärder för att möjliggöra distansmöten, dels har det vidtagits praktiska åtgärder för att
säkerställa effektiva och lagenliga möten. I rådande läge finns ett antal juridiska frågor kopplade till
möteshanteringen som inte är rättsligt klarlagda. Vi lämnar avseende dessa frågor inga starka
rekommendationer på grund av det osäkra rättsläget.
Under pandemin gavs kommunerna i uppdrag att ansvara för tillsyn av smittskyddsåtgärder på
serveringsställen. Vår bedömning är att det finns ett antal brister i denna tillsyn utifrån ett
internkontrollperspektiv. Planeringen och genomförandet av tillsynen bedrivs på ett osystematiskt sätt,
utan kännedom av vilka verksamheter som omfattas av tillsynen och utan analys till grund för
tillsynens omfattning och prioritering. Dessutom har vissa serveringsställen granskats upp emot sju
gånger (utan att brister noterats), samtidigt som andra serveringsställen inte granskats
överhuvudtaget. En ytterligare brist är att nämnden under 2020 inte uppdaterat delegationsordningen
utifrån den nya lagen om smittskyddsåtgärder på serveringsställen.
Avslutningsvis kan konstateras att personalresurser flyttades från andra tillsynsområden för att möta
kravet på att genomföra tillsyn av smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Personal flyttades från
livsmedelskontrollen vilket innebar att enbart 50 procent av den planerade kontrollen genomfördes.
Enligt vår bedömning är det väsentligt att nämnden säkerställer att det under 2021 finns en plan samt
tillräckliga förutsättningar för att genomföra den planerade livsmedelskontrollen.
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Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderar vi kommunstyrelsen att:


Fortsätta följa den rättsliga utvecklingen avseende distansdeltagande vid
nämndsammanträden.
 Överväga att kategorisera pandemi som en mer väsentlig risk i kommunens övergripande
risk- och sårbarhetsanalys sett till konsekvenserna som denna pandemi fick.
Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderar vi bygg- och miljönämnden att:


Delegera beslutanderätt i ärenden enligt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på
serveringsställen i syfte att säkerställa en effektiv ärendehandläggningsprocess.
 Säkerställa att tillsynen enligt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen
bygger på en ändamålsenlig planering.
 Säkerställa att samtlig lagstyrd tillsyn inom nämndens ansvarsområde genomförs i tillräcklig
omfattning.
Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderar vi äldre- och omsorgsnämnden samt
socialnämnden att:


Säkerställa att beslut av principiell och unik karaktär, så som avrådan om besök i
vårdboenden, fattas direkt av nämnden och inte genom delegation.

Vi önskar svar från kommunstyrelsen och nämnderna senast 2021-08-31.
För Revisorerna i Upplands-Bro kommun

Bilaga: Revisionsrapport nr 4/2021 – Granskning av kommunens hantering av covid-19.
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1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har EY genomfört en granskning av
kommunens hantering av covid-19. Syftet var att bedöma om kommunstyrelsen har
säkerställt en ändamålsenlig planering, styrning och intern kontroll under hanteringen av
covid-19.
Vår bedömning är att kommunstyrelsen, i allt väsentligt, har säkerställt en tillräcklig planering
och styrning av krisberedskapen under hanteringen av covid-19. Upplands-Bro kommun
valde att hantera krisen inom ramen för ordinarie politiska styrning och genom att aktivera
krisledningsgruppen samt områdesspecifika staber, i enlighet med de tre grundprinciperna
för krishantering. Vi ser positivt på detta.
Kommunens krishantering fokuserar på att beslutsfattare förstår det generella skeendet vid
en kris. Beredskapsplanerna redogör däremot inte i detalj för hur händelseutvecklingen kom
att se ut vid en pandemi motsvarande scenariot med covid-19. Vi noterar även att smitta inte
bedömts som en av de mer väsentliga riskerna (utifrån konsekvens och sannolikhet). Vi
bedömer trots detta att krisorganisationens arbetssätt svarade mot den modell för
krishantering som kommunen har valt. Däremot framgår det att kommunen hade ett behov
av att vidta snabbare åtgärder för att tillförsäkra personalförsörjningen inom äldreomsorgen.
Vi ställer oss däremot frågande till om socialchef har delegerad beslutsrätt för att besluta om
avrådan från besök i kommunens vårdboenden. Påverkan för individer är påtaglig och vi
anser inte att det kan likställas med ett verkställighetsbeslut.
Enligt vår bedömning har kommunens åtgärder för att säkra effektivitet och laglighet i
ärendeberedningsprocessen på det stora hela varit ändamålsenliga. Sedan pandemins
utbrott har ett antal åtgärder vidtagits för att säkerställa en välfungerande politisk
beslutsgång. Det har dels vidtagits regelmässiga åtgärder för att möjliggöra distansmöten,
dels har det vidtagits praktiska åtgärder för att säkerställa effektiva och lagenliga möten. I
rådande läge finns ett antal juridiska frågor kopplade till möteshanteringen som inte är
rättsligt klarlagda. Vi lämnar avseende dessa frågor inga starka rekommendationer på grund
av det osäkra rättsläget.
Under pandemin gavs kommunerna i uppdrag att ansvara för tillsyn av smittskyddsåtgärder
på serveringsställen. Vår bedömning är att det finns ett antal brister i denna tillsyn utifrån ett
internkontrollperspektiv. Planeringen och genomförandet av tillsynen bedrivs på ett
osystematiskt sätt, utan kännedom av vilka verksamheter som omfattas av tillsynen och utan
analys till grund för tillsynens omfattning och prioritering. Dessutom har vissa
serveringsställen granskats upp emot sju gånger (utan att brister noterats), samtidigt som
andra serveringsställen inte granskats överhuvudtaget. En ytterligare brist är att nämnden
under 2020 inte uppdaterat delegationsordningen utifrån den nya lagen om
smittskyddsåtgärder på serveringsställen.
Avslutningsvis kan konstateras att personalresurser flyttades från andra tillsynsområden för
att möta kravet på att genomföra tillsyn av smittskyddsåtgärder på serveringsställen.
Personal flyttades från livsmedelskontrollen vilket innebar att enbart 50 procent av den
planerade kontrollen genomfördes. Enligt vår bedömning är det väsentligt att nämnden
säkerställer att det under 2021 finns en plan samt tillräckliga förutsättningar för att genomföra
den planerade livsmedelskontrollen.
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Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderar vi kommunstyrelsen att:


Fortsätta följa den rättsliga utvecklingen avseende distansdeltagande vid
nämndsammanträden.
 Överväga att kategorisera pandemi som en mer väsentlig risk i kommunens
övergripande risk- och sårbarhetsanalys sett till konsekvenserna som denna
pandemi fick.
Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderar vi bygg- och miljönämnden att:


Delegera beslutanderätt i ärenden enligt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på
serveringsställen i syfte att säkerställa en effektiv ärendehandläggningsprocess.
 Säkerställa att tillsynen enligt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på
serveringsställen bygger på en ändamålsenlig planering.
 Säkerställa att samtlig lagstyrd tillsyn inom nämndens ansvarsområde genomförs i
tillräcklig omfattning.
Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderar vi äldre- och omsorgsnämnden samt
socialnämnden att:


Säkerställa att beslut av principiell och unik karaktär, så som avrådan om besök i
vårdboenden, fattas direkt av nämnden och inte genom delegation.
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2. Inledning
Bakgrund
2020 har i hög grad präglats av pandemin covid-19 som haft stor påverkan på kommunen
och alla dess verksamheter. Det har skett en stor och snabb omställning av både
verksamheter och arbetssätt inom samtliga nämnder.
Med anledning av denna extraordinära händelse har de förtroendevalda revisorerna beslutat
att på övergripande nivå granska kommunens hantering av pandemin. Syftet är att
underbygga revisorernas beslut om att tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet för
kommunstyrelse och nämnder gällande verksamhetsår 2020. Pandemin fortgår och
revisorerna kommer fortsatt följa ytterligare händelseutveckling.
Syfte och revisionsfrågor
Det övergripande syftet är att bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt en
ändamålsenlig planering, styrning och intern kontroll under hanteringen av covid-19. I
granskningen belyses följande revisionsfrågor:
Del 1: Krisberedskap och krishantering


Hade kommunen vid pandemins utbrott fastställda beredskapsplaner och en
krisledningsorganisation på plats som var anpassad för att möta händelseutvecklingen?
Fanns scenariot pandemi i kommunens risk- och sårbarhetsanalys/beredskapsplan? Om ja,
har konsekvenser och åtgärder utvecklats som förväntat?



Vilka organisatoriska eller ledningsmässiga åtgärder har vidtagits på verksamhetsnivå och på
politisk nivå? När beslutades och vidtogs åtgärderna?



Tillvaratas och dokumenteras diskussioner och beslut på ett sätt som ger grund för framtida
analyser av händelseförlopp och effekter av åtgärderna?



Har det funnits en i kommunens mening tydlig rollfördelning mellan kommunen, regionen och
statliga myndigheter? Finns en i kommunens mening välfungerande samverkan?



Hur hanteras identifierade fall av misstänkt smitta inom verksamheter som inte rutinmässigt
nyttjar skyddsutrustning, men där kommunen har ett tillsynsansvar? T.ex. förskolor,
lågstadieskolor och LSS-boenden? Har de haft riktlinjer för sitt arbete?

Del 2: Demokratiska processer
 Vilka åtgärder har vidtagits för att säkerställa en välfungerande politisk beslutsgång under

pågående pandemi?
 Hur har det fungerat politiskt och internt i kommunhuset med digitala möten och andra nya

arbetsformer?
 Har den anpassade beslutsgången varit förenlig med kommunallagen?

Del 3: Tillsynsverksamhet
 Hur har tillsynsverksamheten anpassats avseende resurser, organisation och rutiner för att

kunna verkställa tillsyn enligt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen?
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Revisionskriterier
Granskningen utgår i huvudsak från följande revisionskriterier:









Kommunallagen (2017:725)
Lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap
Förordning (2006:637) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
MSB:s vägledning för risk- och sårbarhetsanalyser
Folkhälsomyndighetens skrift ”Pandemiberedskap, hur vi förbereder oss – ett
kunskapsunderlag” (2019)
Lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder
Förordning (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga
tillställningar
Föreskrifterna och allmänna råden (HSLF-FS 2020:12) om allas ansvar att förhindra
smitta av covid-19
Ansvarig nämnd

Granskningen avser kommunstyrelsen samt bygg- och miljönämnden.
Genomförande
Granskningen har genomförts genom intervjuer och dokumentstudier. Inom ramen för
granskningen har vi intervjuat kommunstyrelsens presidium samt berörda tjänstepersoner,
se källförteckning. Samtliga intervjuade har givits möjlighet att komma med synpunkter på
rapportutkastet. Granskningen har även kvalitetssäkrats internt på EY av Jan Darrell.

3. Krisberedskap och krishantering
Utgångspunkter för granskningen
Denna granskning berörs främst av lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder
inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) samt förordning
2006:637 med särskilda bestämmelser i anslutning till lagen. En extraordinär händelse
definieras som en händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller
en överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver
skyndsamma insatser av kommunen. En extraordinär händelse ska ha stor omfattning, ett
snabbt händelseförlopp och vara svår att överblicka.
Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser
i fredstid och höjd beredskap (LEH) syftar till att kommuner och landsting skall minska
sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred.
Kommunen ska bland annat:


analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i kommunen och
hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Resultatet av arbetet
skall värderas och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys.

Tillämpningen av lagen aktualiseras vid en större händelse som hotar liv, hälsa, miljö eller
egendom. Det kan exempelvis röra sig om hot mot sjukvården, energiförsörjningen, vattenoch avloppsnätet eller vägnätet. De flesta händelser, även om de är störande och kommer
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plötsligt, bör inte betraktas som extraordinära. Definitionen av vad som är en extraordinär
händelse måste göras genom en helhetsbedömning i det enskilda fallet.
Förordning (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap innehåller bestämmelser som ansluter till lagen
(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap. Detta gäller exempelvis att varje kommun ska:


Hålla länsstyrelsen underrättad om vilka förberedelser som vidtagits inför
extraordinära händelser samt lämna lägesrapporter och information om
händelseutvecklingen vid extraordinära händelser.



Ha de planer som behövs för verksamheten under höjd beredskap. Dessa ska
innehålla uppgifter om den verksamhet som är avsedd att bedrivas under höjd
beredskap. Av planerna ska också krigsorganisation, den personal som skall
tjänstgöra i denna och vad som i övrigt behövs för att kommunen skall kunna höja
sin beredskap och bedriva verksamheten under höjd beredskap, framgå.

Kommunerna ska även vid en kris tillämpa de vanliga förvaltningsregler som gäller för
verksamheten. Det innebär bland annat att kommunerna fortsatt ska förhålla sig till
förvaltningslagen, offentlighets- och sekretesslagen och kommunallagen i hanteringen av
krisen.
Lagen ger kommunen en möjlighet att avvika från kommunallagens procedurregler men
innehåller i övrigt få verktyg för att hantera samhällsstörningar eller någon viss verksamhet.
Den operativa hanteringen av den extraordinära händelsen sker i enlighet med gällande
sektorsregler, som till exempel lagen om skydd mot olyckor, socialtjänstlagen eller hälso- och
sjukvårdslagen, allt beroende på samhällsstörningens karaktär och vad den kräver från
kommunens sida.
Kommunens beredskap vid pandemins utbrott
3.2.1. Beredskapsplaner
En krisplan för krisledningen uppdaterades av kommundirektören i mars/april 2020 samt den
11 november 2020. Krisplanen syftar till att ge en översiktlig struktur om en kris skulle inträffa
samt beskriva de resurser som skulle kunna behövas vid en kris. Krisplanen hanterar kriser
av olika slag och storlek som har stora konsekvenser för kommunens verksamheter.
Krisplanen är konstruerad att användas aktivt vid kris och är indelad i avsnitten:



om krisberedskapsplanen (larmkedja, instruktion vid krislarm och arbetsuppgifter)
säkerhet (kontaktlistor, larmlistor, checklistor för avveckling)

Avsnitten i planen följer processen från när ett larm initierats fram till avslut och uppföljning
av krissituationen. Varje avsnitt inleds med en checklista med punkter att bocka av innan
användaren går vidare till nästa avsnitt. Gentemot föregående krisplan, beslutad av
säkerhetschef den 25 september 2017, innehåller den nuvarande planen även en tydlig
vägledning för olika aspekter som bör vara uppfyllda för att krisledningen ska larmas.
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Framgent kommer krisplanen att beslutas av kommunstyrelsens trygghetsutskott i enlighet
med gällande delegationsordning1.
Planen benämner inte uttryckligen begreppet pandemi och är inte konstruerad utifrån att
krishanteringen skiljer sig utifrån olika scenarios. Kommunens beredskap strävar inte efter att
i detalj förutse och anta hur förloppet kommer att se ut. Intervjuad kommundirektör uppger
exempelvis att det inte är framgångsrikt att ha planer för varje detaljscenario. Istället arbetar
kommunen med en konceptuell modell med fokus på att beslutsfattare förstår det generella
skeendet vid en kris. Krisledningsplan är en vägledning i detta arbete.
Kommunens Risk- och sårbarhetsanalys, för mandatperioden 2019-2022, uppdaterad den 22
oktober 2019, omfattar händelser, sårbarheter och beroenden som kan påverka kommunens
förmåga att bedriva samhällsviktiga insatser. Syftet med analysen är att minska sårbarheten
och säkerställa kontinuitet och robusthet i kritisk verksamhet.
Inom ramen för framtagandet av risk- och sårbarhetsanalysen har kritisk och samhällsviktig
verksamhet identifierats inom kommunen. Såväl har interna kritiska beroenden, exempelvis
personalförsörjning av vårdpersonal, som externa identifierats. Därtill finns en
sammanställning över samtliga 24 risker som har identifierats under processen, varav en är
epidemi/smitta och en är större personalbortfall. De båda riskerna har bedömts ha en låg
sannolikhet (andra graden på en femgradig skala, motsvarande en gång per 50-100 år) och
begränsad konsekvens (andra graden på en femgradig skala).
Åtgärder har upprättats inom ramen för analysen och innefattar bland annat att
socialkontoret ökar personalens kunskap kring hygien och isolering av smitta.
Kommunövergripande åtgärder innefattade även att utvärdera och analysera
personaltillgången i kommunen samt skapa en prioriteringsordning. Kommunen hade per
den 20 mars 2020 upprättat en ”Personalplan vid omfattande personalfrånvaro”. Inom ramen
för planen kartlades kritiska verksamheter inom alla kontor, samt de eventuella resursbehov
som skulle behövas vid ett personalbortfall motsvarande 50 procent.
3.2.2. Krisledningsorganisation
Kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för att alla som vistas i en kommun får det stöd
och den hjälp de behöver vid en allvarlig händelse. Av kommunstyrelsens reglemente
framgår att styrelsen även fungerar som krisledningsnämnd och ansvarar därmed för
samordning av krisberedskapen2.
Enligt uppgift fanns det inledningsvis under pandemins initiala skede en stark uppfattning om
att krisledningsnämnden behövde aktiveras. Enligt intervjuad kommundirektör betonade hen
i detta skede vikten av att säkra samhällets funktionalitet över längre tid och skapa en
långsiktig modell för samverkan. Efter diskussioner i kommunstyrelsen kom styrelsen i mars
2020 att inrätta KS presidium som politisk styrgrupp för Corona-hanteringen. Detta efter, vad
som uppges var, en bred politisk överenskommelse som undertecknats av samtliga partier
som finns representerade i Upplands-Bro kommun. Därutöver uppges det ske en löpande
utvärdering kring behovet av att aktivera krisledningsnämnden. Styrgruppen är fortfarande
aktiv och fortsätter att mötas en gång i veckan med kommundirektör för avrapportering kring

1

beslutad av kommunstyrelsen den 29 januari 2020

2

Reglemente för Kommunstyrelsen, antaget av Kommunfullmäktige 2018-10-17, senast reviderat av
Kommunfullmäktige den 29 april 2020
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alternativa stabsgrupper (operativa grupper) sättas i funktion. Av krisplanen framgår att
ansvarig för respektive stabsgrupp beslutar om:




gruppen ska kallas in till krisledningscentralen
i vilken omfattning den ska kallas in (hela eller delar av gruppen)
hur kommunikationen mellan medlemmarna i en stabsgrupp ska ske (telefon, mobil,
e-post, fax etc.)
 tillsätta en analysgrupp3
Under pandemin har krisledningsgruppen varit aktiverad samt sektorsvisa staber.
Krisledningsgruppen är, vid tiden för granskningen, fortfarande aktiv. Gruppen består av alla
förvaltningschefer samt personalchef, kanslichef, ekonomichef, kommunikations- och
digitaliseringschef, trygghets- och preventionschef, säkerhetschef och VD Upplands-Brohus.
Krisledningsgruppen träffas veckovis, dagen innan kommundirektör träffar den politiska
styrgruppen (kommunstyrelsens presidium).
Mötesprotokoll förs vid varje möte. Under mötet ges statusuppdateringar från respektive
verksamhet kopplat till pandemin. Även information från regional och nationell nivå delges.
För varje möte tydliggörs kommunens fyra mål med pandemiarbetet. Dessa är:


Förebygga spridning i samhället och skydda riskutsatta grupper
 Säkerställa samhällsfunktionaliteten långsiktigt
 Säkerställa god samverkan med regionens övriga resurser samt samarbetspartners
 Kommunicera på ett sätt så att varumärket stärks
Därtill finns sektorsvisa staber som är eller var aktiverade under pandemin. Stab Helix är den
stab som har en direkt koppling till pandemi, och den stab som varit aktiv under hela
pandemin. De staber som varit aktiva är:


Stab Dana (Hot mot kommunhuset, ej relaterat till pandemin)
 Stab Fons (VA, ej relaterat till pandemin)
 Stab Helix (Omsorgssektorn)
Socialkontorets ledningsgrupp tog i mars 2020 fram en ”pandemiplan” med syfte att skapa
planering och tydliggöra prioritering framåt. Planen utgick ifrån ett veckovis perspektiv.
Ledningsgruppen träffades tre gånger i veckan under mars, därefter aktiverades staben Helix
den 1 april 2020 och har varit aktiv i stort sett hela pandemin. Socialchef är sammankallande
och deltagarna består av bland annat Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS),
säkerhetssamordnare och kommunikatör. Även kommundirektör och säkerhetschef har
deltagit vid behov. Gruppen har träffades veckovis, med uppehåll under sommaren.
Medarbetare inom socialkontoret har fått lägesbild varje vecka. Fokus för gruppen är per
januari 2021 vaccinationsarbete. Staben har kontinuerligt informerat socialnämnden och
äldre- och omsorgsnämnden, samt haft särskild info till ordförande och första vice
ordföranden.
Stab Helix bestod vidare av tre undergrupper (sedan hösten 2020 enbart undergrupp ett och
två):

3

Av kommundirektör framgår dock att det är krisledningsgruppen som bedömer när en analysgrupp
ska tillsättas.
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näringslivet är beslutade av ansvariga tjänstemän vid kommunledningskontorets
näringslivsavdelning, ekonomiavdelning samt samhällsbyggnadskontoret. Näringslivschef uppger
att beslut om uppskov handlar om intäkter som inkommer under innevarande budgetår (2020)
och därför inte påverkar budgeten nämnvärt4. Gällande taxorna regleras inte under vilken tid på
året avgifterna ska tas ut, vilket gör att beslutet inte står i strid med gällande regleringar. Vidare
medger gällande riktlinjer för upplåtelse av offentlig plats att uteserveringar kan ges möjlighet att
öppna tidigare. På så vis är även detta beslut inom ramen för gällande riktlinjer.
Vidare infördes ett ”totalt besöksförbud” på äldre- och LSS-boenden från och med den 27 mars
20205. Vilket även kommunicerades ut på hemsidan. Detta efter ett delegationsbeslut av
socialchef som anmäldes till socialnämnden den 19 maj 2020 samt äldre- och omsorgsnämnden
den 25 maj 2020. Vid krisledningsgruppens möte den 1 mars 2021 noterades däremot att
”kommunen inte har haft något förbud under pandemin, utan har avrått personer från att besöka
verksamheten”.
Av minnesanteckningarna från staben Helix den 6 april 2020 framgår att kommunen hade
påbörjat åtgärder för att tillförsäkra en god personalförsörjning. Bland annat:
Intern inlåning av personal från andra kontor (de utan utbildning gavs utbildning genom
vuxenutbildningen)
 Externa rekryteringar
 Inhyrning av personal från privata hemtjänstutförare


Socialkontoret tog även in enhetschefer från andra kontor för att avlasta omsorgsverksamheten. I
april förstärkte kontoret även chefsstödet på avdelningschefsnivå då avdelningschef fick hjälp att
hantera 50 procent av verksamhetsområdet till och med augusti. Enligt uppgift fanns det ett
behov av att vidta åtgärder för personalförsörjningen tidigare än vad som gjordes.
Omsorgsverksamheten hade ett påtagligt personalbortfall i mars och åtgärder för att rekrytera
och utbilda personal tog tid.

3.3.1. Smittskydd inom kommunens drabbade verksamheter
Inom socialkontoret bestämdes det tidigt att verksamheterna inte fick lagerhålla
skyddsutrustning. Prioritering gjordes inledningsvis under pandemin till de enheter som hade
misstänkt eller bekräftad smitta, oavsett om detta var vid särskilda boenden, hemtjänst eller
dagverksamhet6. Socialchef fattade beslut den 14 april 2020 om att nyttja egenproducerat
skyddsmaterial för att säkerställa tillfredställande tillgång. Detta för att alltid kunna erbjuda
skydd till personalen. I första hand skulle CE-godkänd levererat material användas.7

4

Vilket då sannolikt skulle kräva ett beslut i nämnden.

5

Den 10 respektive 13 mars lämnade Folkhälsomyndigheten och regeringen allmänna
rekommendationer om att inte besöka landets äldreboenden. Från och med den 1 april till och med
den 30 september var regeringens nationella besöksförbud i kraft. Den 21 november återuppstod
besöksförbudet, som lokala förbud. De formella besluten fattas av Folkhälsomyndigheten i samråd
med lokala och regionala aktörer. Upplands-Bro kommun var inte med på den lista av kommuner
som tilläts införa besöksförbud på särskilda boenden från den 3 december till och med den 12
december 2020.
6

Dagverksamhet stängdes dock ned från 6 april 2020.

7

Kommunen hade svårt att få tag på skyddsutrustning inledningsvis under pandemin.
Leverantörerna prioriterade regionerna. Kommunen gjorde därför egen skyddsutrustning, så som
rockar, visir och munskydd. Dessa var dock inte CE-märkta och godkända av Arbetsmiljöverket.
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Av socialkontorets kvalitetsuppföljning 2020, genomförda av avdelningen för kvalitets- och
verksamhetsstöd, framgår att all personal genomgått den webbaserade utbildningen ”Basal
hygien”. Alla medarbetare ska ha redovisat intyg för chef. Områdeschefen har följt upp detta
med enhetschefer. Denna utbildning kommunicerades även ut till annan verksamhet inom
socialkontoret under pandemin, bland annat funktionshindersverksamheten och
dagverksamhet.
Socialchef uppger att socialkontoret kommunicerade hur skyddsutrustning skulle användas
till all verksamhet, inklusive funktionshindersverksamheten och dagverksamhet. Samma
riktlinjer gällde för all verksamhet, det vill säga att visir skulle användas i alla kontakter inom
2 meter. I ett senare skede beslutades om komplettering med munskydd och visir i enlighet
med nationella riktlinjer. Även handläggare har fått information inför hembesök.
Vad gäller kommunens förskolor och skolor fastställdes riktlinjer för att göra lokala
riskbedömningar kopplat till smittspridning och minskad trängsel. Huvudsakligen har det
handlat om att omsätta nationella och regionala riktlinjer till de lokala förutsättningarna.
Personalavdelningen har haft ett centralt stöd för rektorer i detta arbete.
Enligt uppgift har rutinerna vid konstaterad smitta varit:


Vid misstänkt smitta eller symptom (även lindriga) så ska barn och elever stanna
hemma.
 Vid uppkomna symptom på förskolan eller skolan så tas barnet åt sidan och föräldrar
kontaktas så att barnet kan bli hämtat.
 Vid konstaterad smitta inleds smittspårning. Dialog har även förts med Smittskydd
Stockholm om andelen sjuka tilltagit i någon verksamhet.
3.3.2. Dokumentation av händelseförloppet
Väsentlig information, så som beslut och delgiven information dokumenteras och
protokollförs för alla möten i krisledningsgrupp och stab. Det inte har gjorts någon samlad
utvärdering av krisledningsorganisationens verksamhet efter att denna aktiverades. Det har
inte heller gjorts någon aggregerad utvärdering av kommunens hantering av pandemin.
Detta med anledning av att pandemin fortfarande är aktivt. Den 3 februari 2021 beslutade
kommunstyrelsen att ge i uppdrag till kommundirektör att kartlägga och analysera
kommunens hantering av pandemin. Detta tillsammans med en extern granskare. Uppdraget
ska redovisas den 26 maj 2021.
Personalgruppen gjorde en utvärdering: Vägledning för personalbemanning vid corona under
sommaren 2020. Resultatet visade på behov av att kommunikationen behövde förbättras.
Som en konsekvens av detta initierade kommundirektören ett digitalt informationsmöte
tillgängligt för alla medarbetare varannan onsdag.
Samverkan med regionen och statliga myndigheter har inte fungerat optimalt
Länsstyrelsen är den myndighet som ska informeras om händelseutvecklingen, läget och
den förväntade utvecklingen. För att samverka med andra aktörer i länet är Länsstyrelsen i
Stockholm sedan flera år tillbaka en del av organisationen ”Samverkan
Stockholmsregionen”. Där ingår länets alla 26 kommuner, Region Stockholm, polis,
räddningstjänsterna och andra myndigheter och organisationer i länet, som har uppdrag
inom säkerhet och beredskap. Normalt möts alla aktörer i avstämningskonferens en gång
11
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per vecka. Sedan 28 februari 2020 har samverkan varit i ”aktiverat läge” med tätare möten.
Genom de löpande avstämningar som sker inom ramen för Samverkan Stockholmsregionen
kan länsstyrelsen också skapa aktuella lägesbilder över situationen i Stockholms län.
Kommundirektören uppger att kommunen kunnat bistå länsstyrelsen med ytterligare kunskap
och kompetens kring stabsarbete och krishantering.
Under pandemin har kommunen varit delaktiga i tre regionala forum:


Regionalt råd LSTY (landshövdingen sammankallande, forum för
kommunstyrelseordföranden)



Inriktande forum LSTY (för kommundirektörer)



Samordnande forum (för säkerhetschefer)

Kommunstyrelsens ordförande (KSO) har varit inkallad från länsstyrelsen och
landshövdingen till ett regionalt råd för muntliga överlämningar/rapportering. Intervjuad KSO
uppger att forumet har varit värdefullt men att det funnits meningsskiljaktigheter kring hur
krisen skulle hanteras, vilket uppges tagit en del tid inledningsvis. Under hösten har mycket
information för beslut kommit strax innan mötesstart vilket har försvårat möjligheten att skapa
ett gott kunskapsläge för diskussion.
Vidare uppges det, under pandemin, ha funnits behov av tydliggöranden kring ansvar mellan
kommun, region och stat. Även kommunikation har varit en utmaning. Strukturerna för
samverkan uppges fungera under normala omständigheter men har inte varit idealiska under
en kris som pandemin. Stort ansvar för krishantering och åtgärder uppges ha landat på
kommunerna.
Vår bedömning
Upplands-Bro kommun valde att hantera krisen inom ramen för ordinarie politiska styrning
och genom att aktivera krisledningsgruppen samt områdesspecifika staber, i enlighet med de
tre grundprinciperna för krishantering. Vi ser positivt på detta. Kommunens krishantering
fokuserar på att beslutsfattare förstår det generella skeendet vid en kris. Planen benämner
inte uttryckligen begreppet pandemi. Krisledningsplanen utgör istället en vägledning där
krishanteringen är densamma oberoende scenario.
Folkhälsomyndigheten redogör i rapporten ”Pandemiberedskap – hur vi förbereder oss”
(2019) för att kommuner i sina risk- och sårbarhetsanalyser bör bedöma förmågan att motstå
allvarliga störningar kopplat till pandemi och personalbortfall/arbetskraftsbrist inom bland
annat omsorgsverksamhet. Vi ser därför positivt på att risk- och sårbarhetsanalysen
inkluderat epidemi/smitta och personalbortfall som en risk i riksinventeringen.
Beredskapsplanerna redogör däremot inte i detalj för hur händelseutvecklingen kom att se ut
vid en pandemi motsvarande scenariot med covid-19. Vi noterar även att smitta inte bedömts
som en av de mer väsentliga riskerna (utifrån konsekvens och sannolikhet). Vi bedömer trots
detta att krisorganisationens arbetssätt svarade mot den modell för krishantering som
kommunen har valt. Risk- och sårbarhetsanalysen syftar till att tydliggöra generella
sårbarheter och förmågebrister snarare än att hantera enskilda risker. Däremot framgår det
att kommunen hade ett behov av att vidta snabbare åtgärder för att tillförsäkra
personalförsörjningen inom äldreomsorgen.
Ansvarsfrågan mellan kommun, region och stat har blivit alltmer belyst under pandemin. I
Folkhälsomyndighetens rapport (2019) framgår att ”de flesta åtgärder under en
12
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influensapandemi kommer att genomföras av kommuner och regioner.”. I kommunens
mening har stort ansvar landat på kommunen. Strukturerna för samverkan har inte upplevts
idealiska under en kris som pandemin. Vi noterar att det uppges ha funnits ett behov av
tydliggöranden kring ansvarsfördelning vilket delvis ligger utanför kommunens rådighet.
Socialchef beslutade den 27 mars om att tillfälligt införa ”besöksförbud” innan regeringens
nationella beslut. Kommunen redogör för att det inte är frågan om förbud utan avrådan. Att
det handlade om ”förbud” kommunicerades däremot ut på hemsidan vilket gör att allmänhet
och anhöriga rimligen kunnat tolka det som att besöksförbud rådde. Ett liknande ärende,
beträffande förbud (alternativt stark avrådan) till besök vid äldreboenden under pandemin har
däremot varit uppe i förvaltningsrätten8 och där bedömts sakna lagstöd. Vi förstår att det
sannolikt fanns rimliga skäl, utifrån smittskydd, till beslutet. Frågan behöver däremot utredas
av domstol. Vi ställer oss däremot frågande till om socialchef har delegerad beslutsrätt för att
besluta om den här typen av åtgärder. Påverkan för individer är påtaglig och vi anser inte att
det kan likställas med ett verkställighetsbeslut.
Det inte har gjorts någon samlad utvärdering av krisorganisationens verksamhet efter att
denna aktiverades. Vi ser därför positivt på att kommunstyrelsen har gett i uppdrag till
kommundirektör att kartlägga och analysera kommunens hantering av pandemin md hjälp av
externt stöd.

4. Kommunens demokratiska processer
Ärendeberedningsprocessen påverkas av pandemin
Ärendeberedningsprocessen är central för den kommunala demokratin. Den inbegriper
samtliga steg från att ett ärende initieras till att ärendet behandlats av ett beslutsfattande
organ och därefter ska verkställas. Nedanstående figur illustrerar
ärendeberedningsprocessen i kommunen.

Flera av dessa steg involverar interaktion mellan individer, varför pandemin påverkar
rutinerna inom ärendeberedningsprocessen. När det kommer till de inledande stegen i
ärendeberedningsprocessen finns i kommunallagen i princip inga formkrav. Det finns
däremot för nämndernas och fullmäktiges sammanträden.

8

Mål: 24825-20
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Kommunallagen ställer krav på nämndernas mötesformer
Inskränkningen i allmänna sammankomster i förordningen 2020:114 påverkar inte
möjligheterna eller förutsättningarna för att hålla kommunala sammanträden. Däremot ska
alla verksamheter, inklusive kommuner och regioner, förhålla sig till Folkhälsomyndighens
föreskrifter och allmänna råd.
I kommunala och regionala verksamheter är utgångspunkten att sammanträden med
fullmäktige, nämnder, styrelser sker i fysisk form. Enligt kommunallagen får ledamöter delta i
fullmäktiges sammanträden på distans om fullmäktige har beslutat det. Om deltagande på
distans tillåts, ska en sådan bestämmelse inkluderas i arbetsordningen. Fullmäktige kan
också besluta att införa motsvarande möjlighet för nämnder.
Förutsatt att fullmäktige fattat beslut om att distansdeltagande ska vara tillåtet måste
därutöver ett antal tekniska förutsättningar vara uppfyllda för att den distansdeltagande
ledamoten ska anses vara närvarande vid sammanträdet i rent juridisk mening. Det innebär
att deltagandet ska ske genom ljud- och bildöverföring i realtid:9
Det krävs både ljud- och bildöverföring i realtid och åt båda hållen – samtliga
deltagare ska kunna se och höra varandra.
 Det är inte tillräckligt att de som är närvarande i sammanträdeslokalen kan se den
distansdeltagande ledamoten.
 En distansdeltagande måste kunna se samtliga andra deltagare.
 Om flera ledamöter deltar på distans måste de kunna se varandra.


Förutom att deltagandet ska ske genom ljud- och bildöverföring i realtid ska även samtliga
deltagare kunna se och höra varandra och delta på lika villkor:


Ljud- och bildöverföringen måste vara stabil och av hög kvalitet.
 Den som deltar på distans måste även ha möjlighet att ta del av handlingar som
delas ut vid sammanträdet och delta i avgörandet av ärendena, även i de fall
avgörandet sker genom omröstning.
Kommunallagen omfattar inte informella möten i ärendeberedningsprocessen, såsom
ordförandeberedningar och avstämningar. Det innebär att dessa typer av möten inte
omfattas av samma krav. Däremot behöver reglerna om sekretess och informationssäkerhet
beaktas.
Fullmäktige har fastställt att digitala möten är tillåtna
Som tidigare nämnts måste fullmäktige godkänna att nämnds- och fullmäktigemöten
genomförs på distans för att det ska vara tillåtet. Innan pandemin bröt ut fanns i kommunen
inget sådant beslut, varför de politiska organen var hänvisade till fysiska möten.
Under pågående pandemi identifierades behovet av att kunna genomföra möten på distans.
Därför fastställde fullmäktige den 29 april 2020 ett reglemente med gemensamma

9

Beskrivningen bygger på SKR:s promemoria Sammanträden med fullmäktige, nämnder och
styrelser m.m. i kommun, region och kommunalförbund under spridningen av det virus som orsakar
sjukdomen covid-19.

14

gällande granskning av kommunens hantering av covid-19 - ÄON 21/0048-2 Svar på revisionsrapport gällande granskning av kommunens hantering av covid-19 : Bilaga 2 – revisionsrapport gällande granskning av kommunens hantering av covid-19

bestämmelser för kommunstyrelsen och övriga nämnder.10 Reglementet gör gällande att
nämnder får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på
distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid
och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen
ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller
ljud. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans och nämnder får på egen hand
beslutade om nämndspecifika regler.
Som ett komplement till fullmäktiges reglemente har partierna som finns representerade i
fullmäktige kommit överens om regler för mötesformer. Överenskommelsen tillkom i ett läge
då fullmäktige ännu inte fattat beslut om att tillåta deltagande på distans och syftade till att på
frivillig grund minska antalet personer i möteslokalerna och stärka säkerheten under mötena
utifrån ett smittskyddsperspektiv. I den senaste versionen av uppgörelsen, från den 16 juni
2020, återfinns 13 punkter för ledamöter och tjänstepersoner att förhålla sig till. Exempelvis
fastställs att deltagande på distans kan ske vid beredningar och sammanträden och att
Teams är den digitala plattform som kommunen använder. Vidare specificeras hur många
ledamöter som får närvara fysiskt vid nämnd-, utskott-, styrelse- och
fullmäktigesammanträden.
Kommunledningskontoret upprättade den 7 maj en vägledning och checklista för deltagande
på distans vid sammanträden. I vägledningen regleras roller och ansvar för deltagare och
tjänstepersoner, bland annat avseende teknik- och ordningsfrågor.
Det finns i nuläget inga optimala tekniska lösningar
Inför partiernas överenskommelse tog gruppledarna emot information och underlag från
kommunledningskontoret gällande olika tekniska alternativ. Av överenskommelsen framgår
att gruppledarna var medvetna om att det för stunden inte fanns någon optimal teknisk
lösning eller rekommendation från SKR att luta sig emot. Beslutet föll på att använda Teams
som digital mötesplattform.
Kommunen använde sedan tidigare Office365, i vilken plattformen Teams ingår.
Kommunledningskontorets utredning vilar i hög grad på Danderyd kommuns utredning av om
Office365 kan användas för sekretessreglerad och sekretessbelagd information samt
personuppgifter. Utredningens slutsats var att Teams kan nyttjas för informationshantering
men inte om det rör sig om frågor om rikets säkerhet. Utredningen berörde dock inte
plattformen utifrån frågan om distansmöten.
Kommunledningskontoret konstaterade i sin egen utredning att det inte finns en optimal
plattform på marknaden, men att det fanns ett omgående behov av att kunna genomföra
sammanträden med vissa deltagare på distans. Kommunledningskontoret bedömde att
Teams utgör en fullgod lösning som kan möjliggöra deltagande på distans med kort
tidsvarsel och på ett kostnadseffektivt sätt. För att bemöta risker och begräsningar i
plattformen tog kommunen fram den vägledning som tidigare beskrivits. Samtliga ledamöter
har erbjudits utbildning i användningen av Teams.
För att möjliggöra en välfungerande hantering av distansmöten har tre mötesrum i
kommunhuset försetts med ny teknisk utrustning. Dessa mötesrum har använts särskilt vid

10

I samband med detta beslutade fullmäktige även om en ny arbetsordning, som möjliggör för
fullmäktige att sammanträda med ledamöter som deltar på distans.
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sammanträden som genomförs på distans. Vidare finns digitala lösningar för justering av
protokoll, så att justerare inte ska behöva ta sig till kommunhuset fysiskt.
En situation som är problematisk vid distansmöten är slutna omröstningar. Den tekniska
lösningen måste kunna tillgodose att valhemligenheten bevaras, att alla de beslutandes
röster kommer med i rösträkningen och att alla ges möjlighet till insyn i förfarandet så att
omröstningen inte kan manipuleras. Omröstningar ska i regel vara öppna, förutom utom i
ärenden som avser val eller anställning av personal. Enligt uppgift har inga ärenden av
denna art varit aktuella under pandemin, varför frågan om mötesformerna inte har behövts
hanteras.
Kommunen har vidtagit flera åtgärder för att hantera distansmöten
Stora ansträngningar har tillägnats uppgiften att säkerställa välfungerande distansmöten för
nämnder, kommunstyrelsen och fullmäktige. Kommunkansliet har haft en central roll i att dels
ta fram beslutsunderlag för vilka regler som ska gälla inom kommunen, dels sköta det
praktiska arbetet inför och under mötena. Även kommunens IT-avdelning har i hög
utsträckning varit involverade i arbetet med att säkerställa fungerande former för användning
av plattformen Teams samt en tillräcklig säkerhet.
Kommunens kanslichef uppger att övergången till distansmöten till en början var
omvälvande, då kommunen på mycket kort tid behövde lära sig tillämpa nya arbetssätt.
Arbetet med övergången beskrivs dock som välfungerande och att de nya rutinerna är
förankrade bland personal och ledamöter. I takt med att de nya rutinerna etablerats ägnas
mindre tid åt tekniskt stöd. Chefen för kansliavdelningen uppger att nämnderna anpassat
mötesformerna för att förenkla nämndadministrationen vid distansmöten. Bland annat är det
numera snarare regel än undantag att reservationer skickas in i förväg.
Priset för hanteringen av digitala möten har varit att mindre tid ägnats åt planerade
utvecklingsprojekt. Kansliavdelningen hade inför 2020 i uppdrag av fullmäktige att utveckla
den digitala distributionen av handlingar till nämndsammanträden (i nuläget skickas
handlingar per epost).
Sedan fullmäktige fastställde kommunens gemensamma reglemente som möjliggjorde
digitala möten, har merparten av kommunstyrelsens, nämndernas och utskottens möten
genomförts på distans. Ett undantag är socialnämndens arbetsutskott, som behandlar
känsliga personärenden. Av sekretesskäl har det bedömts som lämpligt att genomföra dessa
möten fysiskt. Det är ytterst upp till ordföranden att avgöra om deltagande får ske på distans.
Distansdeltagande kan dock inte krävas utan är alltid frivilligt. Ledamöter som önskar att
delta på distans ska, om möjligt, i förväg anmäla detta till nämndens kansli. I praktiken, i och
med att distansmöten snarare varit regel än undantag, har ordningen varit den omvända:
ledamöter som önskat delta fysiskt har meddelat detta i förväg.
Efter att Folkhälsomyndigheten under hösten skärpte sina rekommendationer har i vissa fall
samtliga mötesdeltagare deltagit på distans. Innan dess deltog åtminstone nämndordförande
och sekreterare på plats i kommunhusets fysiska möteslokal. Vid fullmäktiges möten
närvarar presidiet alltid på plats. Kommunen gör tolkningen att sammanträdets formella
möteslokal i denna situation är den fysiska plats som ordföranden befinner sig i.
Om en ledamot får anslutningsproblem under ett möte och inte kan ses eller höras ska
ordföranden, enligt kommunens vägledning, begära ajournering eller överväga om en
ersättare ska träda in om uppkopplingsförsöken misslyckas. Vidare ska ordföranden bland
annat säkerställa att alla beslutsfattande ledamöter hört och uppfattat allt som sagts innan de
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går till beslut, bevaka närvaron och bevaka chatt-funktionen och fördela ordet enligt
talarlistan.
Förvaltningen följer kontinuerligt rättsläget avseende vilka tekniska verktyg som krävs vid
distansdeltagande. Hittills har det meddelats ett väsentligt avgörande i frågan (mål nr. 262020). Kommunen har vidtagit åtgärder för att uppfylla de krav som framgick av domen. Det
innebär att det under fullmäktige finns en riktad kamera i sammanträdeslokalen så att även
de fåtal ledamöter som är på plats kan ses av deltagare på distans. Kommunen har även
uppdaterad sin vägledning för distansmöten.
Inom ramen för granskningen har frågor om den praktiska hanteringen av distansmöten
skickats till ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i utbildningsnämnden,
tekniska nämnden och socialnämnden. Sammanlagt inkom sex svar. Svaren visar att
tillfrågade respondenter är nöjda med det praktiska stödet de erhållit för att genomföra
distansmöten. Samtliga respondenter förutom en uppger att kommunledningskontorets
skriftliga vägledning har använts och att den innehåller ändamålsenlig information. Samtliga
uppger att det överlag har fungerat väl att genomföra nämndsmöten på distans.
Vår bedömning
Sedan pandemins utbrott har ett antal åtgärder vidtagits för att säkerställa en välfungerande
politisk beslutsgång. Det har dels vidtagits regelmässiga åtgärder för att möjliggöra
distansmöten, dels har det vidtagits praktiska åtgärder för att säkerställa effektiva möten som
är förenlig med tillämplig lagstiftning.
Enligt vår bedömning har kommunens åtgärder för att säkra effektivitet och laglighet i
ärendeberedningsprocessen på det stora hela varit ändamålsenliga. När det kommer till
kommunens användning av distansmöten finns enligt vår mening i huvudsak två frågor som
behöver lyftas särskilt.
För det första är det i nuläget inte helt tydligt i vilken omfattning distansmöten får tillämpas. I
proposition 2013/14:5 uttrycks att deltagande på distans i första hand bör betraktas som ett
komplement till fysiskt deltagande. Under året har dock fysiskt mötesdeltagande snarare varit
ett komplement till distansdeltagande och inte tvärtom. Kommunen är väl medvetna om
denna problematik och bevakar hur SKR och andra kommuner tolkar lagstiftningen. Eftersom
det inte finns någon tydlig normering kring i vilken utsträckning distansdeltagande får
användas är det svårt att bedöma huruvida kommunens tillämpning är korrekt.
Den andra frågan rör användningen av mötesplattformen Teams. Enligt kommunallagen ska
deltagande på distans ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att
samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. Av proposition
2013/14:5 framgår att alla deltagare ska kunna se och höra varandra tydligt för att den som
deltar på distans ska kunna anses vara fullt delaktig. Vid möten i Teams med ett stort antal
deltagare kan det ifrågasättas om detta krav tillgodoses. Kommunen känner till denna
osäkerhet i hur lagstiftningen ska tolkas och följer den rättsliga utvecklingen.11 Under 2020
har Teams utvecklat mötesfunktionen så att fler mötesdeltagare kan se varandra samtidigt.

11

Hittills har det enbart kommit ett avgörande i Förvaltningsrätten som har bäring på frågan (Mål nr.
2620-20)
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5. Tillsyn av smittskyddsåtgärder på serveringsställen
Ny lag reglerar smittskyddsåtgärder på serveringsställen
Lag (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen trädde i kraft den 1 juli
2020. I lagen finns bestämmelser om tillfälliga smittskyddsåtgärder för att förhindra spridning
på serveringsställen av det virus som orsakar covid-19. Den kommunala nämnd som
ansvarar för miljö- och hälsoskyddsområdet har tillsyn över att denna lag och anslutande
föreskrifter efterlevs. Det är även denna nämnd som har i uppgift att besluta om
förelägganden och förbud. Av propositionen (2019/20:172) framgår att tillsynen inte bör vara
avgiftsfinansierad. Det finns inga specificerade krav på omfattningen av tillsynen eller på
tillsynsorganisationens tillgänglighet.
Bygg- och miljönämnden ansvarar för tillsynen
Enligt bygg- och miljönämndens reglemente ska nämnden fullgöra kommunens
myndighetsuppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet enligt miljöbalken,
strålskyddslagen, livsmedelslagen samt övrig speciallagstiftning. Det åligger därmed
nämnden att ansvara för tillsynen enligt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på
serveringsställen.
Den personal som utför livsmedelskontroll samt tillsyn av tobak, serveringstillstånd och
receptfria läkemedel ansvarar också för nämndens tillsyn av smittskyddsåtgärder på
serveringsställen. Sammanlagt är två medarbetare involverade i arbetet. Ingen
beslutanderätt i ärenden inom detta område har dock delegerats, varken till inspektörer eller
deras överordnade i förvaltningsorganisationen. Enligt intervjuad noterades inga avvikelser
vid de inledande tillsynskontrollerna, varför det inte ansågs nödvändigt att revidera
nämndens delegationsordning med tillägg om delegation av beslutanderätt i ärenden
kopplad till den nya lagen.
Merparten av tillsynsbesöken genomfördes under juli och augusti
Arbetet med tillsynen enligt den nya lagen inleddes med ett informationsutskick till de
aktörerna med serveringsställen inom kommunen. Därefter genomfördes tillsynskontroller,
vars frekvens var som högst under juli och augusti. Enligt kommunens diarium genomfördes
ungefär 30 tillsynsbesök under 2020.
Det fanns ingen plan för prioritering av tillsynsobjekt. Enligt uppgift fanns inte heller någon
systematik i vilka verksamheter som valdes ut för tillsyn och inte heller någon uppföljning av
vilka verksamheter som inte kontrollerats. Urvalet av tillsynsobjekt beskrivs som planlöst.
Däremot har samtliga kontroller dokumenterats i kommunens diariesystem. Bedömningen av
tillsynens omfattning gjordes av tillsynspersonalen på egen hand.
Vår uppföljning av registrerade tillsynsbesök i kommunens diarium visar att 32 tillsynsbesök
genomfördes under året. Noterbart är att tillsyn utförts betydligt oftare på vissa
serveringsställen än andra. Exempelvis har en restaurang granskats sju gånger – trots att
avvikelser inte noterats – medan andra serveringsställen enbart erhållit ett tillsynsbesök eller
inget alls. Det finns ingen sammanställning över vilka verksamheter som granskats
respektive inte granskats eftersom det i kommunen inte gjorts en kartläggning av vilka
verksamheter som omfattas av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.
En intervjuperson uppskattar att det sammanlagt finns ungefär 50 serveringsställen vars
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verksamhet lyder under denna lagstiftning. Utifrån den uppskattning har ett tjugotal
serveringsställen inte granskats under 2020.
Tillsynskontrollerna bygger på Länsstyrelsen i Stockholms, Folkhälsomyndighetens och
SKR:s vägledning. Inspektionerna utgår från en framtagen checklista som används vid
samtliga tillsynsbesök. Enligt uppgift har tillgången på vägledning kring tillsynsbesökens
genomförande varit relativt riklig, medan det har saknats information om hur arbetet bör
planeras och dokumenteras.
Tillsynen har tagit resurser från andra verksamheter
Relativt stora resurser har disponerats till tillsynen av smittskyddsåtgärder på
serveringsställen. Berörd personal uppskattar att knappt 500 timmar har ägnats åt dessa
arbetsuppgifter. Det motsvarar ungefär 15 procent av dessa medarbetares sammanlagda
arbetstid på ett år. Merarbetet har resulterat i att andra tillsynsverksamheter inte prioriterats i
enlighet med plan. Ett sådant område är livsmedelskontrollen. Under 2020 har ungefär 50
procent av planerade kontrollbesök genomförts. Vid ingången av 2021 var den samlade
kontrollskulden 657 timmar.12
Avdelningschef för livsmedel uppskattar att kommunen givet rådande förutsättningar kommer
att ägna ungefär lika mycket tid åt tillsynen av smittskyddsåtgärder på serveringsställen
under 2021 som under 2020. Det finns i nuläget inga planer med att förstärka
livsmedelskontrollen resursmässigt.
Enligt förarbetena till lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen bör inte
tillsynen vara avgiftsfinansierad. Upplands-Bro kommun tar inte ut någon avgift från
verksamheterna för denna tillsyn. Kommuner kompenseras däremot av regeringen för
genomförandet av tillsyn smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Ersättningen baseras på
kommunens invånarantal. Upplands-Bro har begärt ersättning och kommer få tillbaka cirka
100 tkr för 2020.
Vår bedömning
Den nya lagen om smittskyddsåtgärder på serveringsställen innebar ett antal utmaningar för
bygg- och miljönämnden. Resurser flyttades från ordinarie tillsynsverksamhet och
inledningsvis rådde osäkerhet kring hur tillsynen av serveringsställen skulle bedrivas.
Lagstiftningen och tillämpliga föreskrifter lämnar utrymme för tolkning när det kommer till den
interna organisationen för att genomföra tillsynen. Enligt kommunallagen ska dock
nämnderna se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i
övrigt tillfredsställande sätt. Enligt vår bedömning finns utifrån detta perspektiv skäl att se
över rutinerna för tillsynen.
Enligt vår bedömning saknades för tillsynens genomförande en resursplaneringsanalys och
genomtänkt strategi. Planeringen av tillsynen av smittskyddsåtgärder på serveringsställen
var planlös i bemärkelsen att prioriteringar inte byggde på en riskanalys och att uppföljningen
var osystematisk. För att säkerställa en effektiv tillsyn bör rimligtvis prioriteringen bygga på
tydliga antaganden om var tillsynen får störst effekt utifrån ett smittskyddsperspektiv. En
sådan analys skulle också kunna ligga till grund för bedömningen av tillsynens omfattning.

12

Delar av kontrollskulden är oundviklig eftersom vissa mindre verksamheter får tillsynsbesök
vartannat eller var tredje år, samtidigt som de betalar en årlig avgift.
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Kungsängen 16 mars 2021

EY

EY
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7. Källförteckning
Intervjupersoner










Kommunstyrelsens presidium
Kommundirektör
Säkerhetschef
Socialchef
Avdelningschef, Äldre- och omsorgsavdelningen, socialkontoret
Chef för livsmedelsavdelningen
Chef för miljöavdelningen
Livsmedelsinspektör
Miljöinspektör

Dokument

























Behovsutredning 2011
Delegationsordning Bygg- och miljönämnden
Föreskrifter om avgifter för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område samt
solarier och sprängämnesprekursorer.
Livsmedelsverkets föreläggande att avhjälpa brister i den offentliga kontrollen av
livsmedel (2019)
Livsmedelsverkets revision av livsmedelskontrollen i Upplands-Bro kommun inom
restaurangområdet (2015)
Länsstyrelsens slutrapport avseende revisionen av livsmedelskontrollen i UpplandsBro kommun med fokus på området storhushåll (2019)
Objektslista livsmedelstillsyn
Reglemente för bygg- och miljönämnden
Taxa för offentlig kontroll inom livsmedel- och foderlagstiftningen
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
Tillsyns- och kontrollplan 2018–2020 för bygg- och miljönämnden
Tillsynsplan 2019 för miljötillsyn
Uppföljning av tillsynsplan 2019 (miljötillsyn)
Uträkning av handläggningskostnader per timme (miljötillsyn)
Uträkning av timavgift för livsmedelskontroll
Verksamhetsplan 2020 för bygg- och miljönämnden
Krisplan för krisledningen, uppdaterad 2020-11-11 i Upplands-Bro kommun
Risk- och sårbarhetsanalys, för mandatperioden 2019-2022, beslutad av
kommunstyrelsen 2019-10-22
Reglemente för Kommunstyrelsen, antaget av Kommunfullmäktige 2018-10-17,
senast reviderat av Kommunfullmäktige den 29 april 2020
Delegationsordning för Äldre- och omsorgsnämnden, beslutad av Äldre- och
omsorgsnämnden 24 januari 2019 och reviderad den 23 september 2019.
Personalplan vid omfattande frånvaro, 20 mars 2020
Minnesanteckningar Covid-19 stab/ledningsarena 2020-05-07
Minnesanteckningar Covid-19 stab/ledningsarena 2020-11-23
Minnesanteckningar Covid-19 stab/ledningsarena 2020-12-21
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Minnesanteckningar Covid-19 stab/ledningsarena 2021-03-01
Minnesanteckningar Helix 2020-04-06
 Minnesanteckningar Helix 2021-01-07
 Minnesanteckningar Helix 2021-01-13
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TJÄNSTESKRIVELSE

Socialkontoret

Datum

Vår beteckning

2021-04-23

ÄON 21/0058

1
(11)

Er beteckning

Äldre- och omsorgsnämnden

Kvalitetsberättelser år 2020 för Äldre- och
omsorgsnämndens verksamheter i intern och
extern regi
Förslag till beslut
1. Äldre- och omsorgsnämnden godkänner kvalitetsberättelse för år 2020
för verksamheter i egen regi.
2. Äldre- och omsorgsnämnden godkänner redovisning av
kvalitetsberättelser från utförare i extern regi med de rekommendationer
till förbättringar som socialkontoret ger.

Sammanfattning
Årligen ska samtliga äldre- och omsorgsnämndens verksamheter, såväl interna
som externa, skriva en kvalitetsberättelse för föregående verksamhetsår.
Berättelsen ska beskriva hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande
utveckla och säkra verksamhetens kvalitet har bedrivits under året. Vidare ska
berättelsen beskriva vilka resultat som uppnåtts samt vilka åtgärder som har
vidtagits för att säkra verksamhetens kvalitet. Förbättringsområden inför
kommande verksamhetsår ska lyftas fram.
Samtliga utförare inom nämndens verksamhetsområde har inkommit med sina
kvalitetsberättelser inom angiven tid. Socialkontoret har granskat samtliga
berättelser och återkopplat förslag till förbättringar till respektive utförare. För
verksamheter i intern regi presenteras en nämndövergripande
kvalitetsberättelse. Kvalitetsberättelserna presenteras i sin helhet i bilagda
bilagor.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Ett utvecklingsområde för samtliga verksamheter, såväl interna som externa, är
att i kvalitetsberättelserna tydligare beskriva resultat av genomförda mätningar,
analys av resultatet och beskrivning av identifierade förbättringsområden med
kopplade åtgärder.

Beslutsunderlag


Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 23 april år 2021.



Kvalitetsberättelse Humana Lillsjö badväg, bilaga 1.



Kvalitetsberättelse Attendo Hagtorp, bilaga 2.

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se

mheter i intern och extern regi - ÄON 21/0058-1 Kvalitetsberättelser år 2020 för Äldre- och omsorgsnämndens verksamheter i intern och extern regi : Kvalitetsberättelser år 2020 för Äldre- och omsorgsnämndens verksamheter i intern och extern regi

Datum

Vår beteckning
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Kvalitetsberättelse Proffssystern, bilaga 3.



Kvalitetsberättelse Destinys care, bilaga 4.



Kvalitetsberättelse Äldre- och omsorgsnämndens verksamheter i intern
regi, bilaga 5.

Ärendet
Årligen ska samtliga äldre- och omsorgsnämndens verksamheter, såväl interna
som externa, skriva en kvalitetsberättelse för föregående verksamhetsår.
Berättelsen ska beskriva hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande
utveckla och säkra verksamhetens kvalitet har bedrivits under året. Vidare ska
berättelsen beskriva vilka resultat som uppnåtts samt vilka åtgärder som har
vidtagits för att säkra verksamhetens kvalitet. Förbättringsområden inför
kommande verksamhetsår ska lyftas fram.
Samtliga utförare inom nämndens verksamhetsområde har inkommit med sina
kvalitetsberättelser inom angiven tid. Socialkontoret har granskat samtliga
berättelser och återkopplat förslag till förbättringar till respektive utförare. För
verksamheter i intern regi presenteras en nämndövergripande
kvalitetsberättelse, i denna framgår även förbättringsförslag för respektive
enhet under rubriken övergripande analys inom respektive avsnitt. Samtliga
utförares kvalitetsberättelser biläggs ärendet.
Humana Lillsjö badväg
Kvalitetsberättelsen beskriver tydligt hur ansvaret för kvalitetsarbetet är
fördelat inom verksamheten. Verksamhetens rutiner följs årligen upp.
Berättelsen beskriver vidtagna åtgärder för att höja kvaliteten inom
verksamheten såsom:


Introduktionschecklistan har omarbetats för att bättre passa
verksamheten.



Samtlig personal har haft genomgång av rutiner, värdegrund med mera.



Månadsvisa kvalitetsråd där uppföljning av verksamhetens avvikelser
sker.



Införande av projektet mobil omsorg i syfte att säkerställa att de
omvårdnadsuppgifter som finns i genomförandeplanen genomförs.



Utbildningsinsatser vilka på grund av pandemin i hög grad genomförts
digitalt såsom utbildning inom basal hygien, värdegrund och
läkemedesdelegering.



Samverkan beskrivs där bland annat svenska kyrkan, familjeläkarna
och Lillsjöskolan är samverkansparter.
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Egenkontroll

Humana beskriver att egenkontroll sker både centralt och lokalt. Egenkontroll
beskrivs ha genomförts avseende basal hygien och genomförandeplaner.
Extern granskning

Vidare beskrivs att Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomförde en
telefonintervju med verksamhetschef och återkopplade att inga ytterligare
åtgärder eller fördjupad granskning behövdes.
Brukarundersökning

Överlag beskrivs ett positivt resultat i Socialstyrelsens nationella
brukarundersökning Vad tycker de äldre om äldreomsorgen. En handlingsplan
är upprättat utifrån de förbättringsområden som identifierades där åtgärder
finns tydligt beskrivna. Exempelvis utifrån frågan om brukaren vet var man
vänder sig med synpunkter var andel positiva svar 73 procent och åtgärder har
varit att verksamhetschef spenderat mer tid synlig ute på enheterna samt att en
ny brevlåda för synpunkter har hängts upp i huvudentrén.
Avvikelsehantering

Humana har ett digitalt avvikelsehanteringssystem där alla medarbetare har
inloggning. Vid kvalitetsråd analyseras avvikelserna på övergripande nivå.
Under år 2020 rapporterades 215 avvikelser. De avvikelser som presenteras i
kvalitetsberättelsen avser fall och läkemedelsavvikelser. En omsorgsavvikelse
rapporteras.
Synpunkter och klagomål

En skriftlig synpunkt gällande maten rapporteras där åtgärder finns beskrivna.
Riskanalys

Regelbundna riskanalyser kring covid - 19 pandemin har utförts och rutiner för
hantering av smittan har uppdaterats.
Identifierade förbättringsområden



Verksamheten kommer att fortsätta att arbeta in rutiner,
ledningssystemet och instruktioner, arbeta med värdegrundsarbete och
förhållningssätt under år 2021.



Utveckling av ansvarområden/ombudsroller, brandombud,
värdegrundshandledare, inkontinens, aktiviteter, och palliativt ombud
kommer att ske.

Socialkontorets kommentarer och förbättringsförslag
Humana har tydligt beskrivit på vilket sätt verksamheten bedriver sitt
kvalitetsarbete. Under flertalet rubriker saknas dock dokumenterade resultat av
genomförda mätningar/riskanalyser/egenkontroller och så vidare. Resultatet av
genomförda mätningar bör ligga till grund för att identifiera
förbättringsområden samt planering av åtgärder. Övergripande analys av
inkomna avvikelser saknas med kopplade åtgärder och identifierade
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förbättringsområden. Brukarundersökningens resultat och kopplade åtgärder
beskrivs tydlig och kan användas som inspiration för övriga rubriker.
Hälso- och sjukvårdsavvikelser beskrivs tydligt dock är bedömningen att
omsorgsavvikelser bör ske i ungefär samma utsträckning och detta bedöms
vara ett förbättringsområde, likaså bör det finns fler synpunkter än en under ett
helt år. Rubriken Lex Sarah saknas helt i kvalitetsberättelsen.

Attendo Hagtorp
Attendo beskriver att verksamhetsåret 2020 i hög grad har präglats av
pågående pandemi därutöver har arbete fortlöpt med att implementera Attendos
rutiner och arbetssätt i verksamheten. Attendo beskriver målen för
verksamheten år 2020 där mycket fokus läggs vid arbetssätt och förankring av
rutiner för att hindra smittspridning. Ansvarsfördelningen för kvalitetsarbetet
beskrivs tydligt. Därefter beskrivs olika åtgärder som vidtagits under året för
att förbättra kvaliteten inom verksamheten:


Besöksförbud infördes inom Attendos samtliga vård- och
omsorgsboenden i Sverige den 11/3 år 2020.



En coronapärm upprättades i verksamheten där all information kring
pandemin samlades.



Utveckling och förankring av lokala ruiner har prioriterats.



Införande av mobil omsorg vilket är ett digitalt planeringssystem där
kundens insatser finns inlagda.

Avvikelsehantering

234 avvikelser har rapporterats inom verksamheten år 2020. Både hälso- och
sjukvårdsavvikelser och omsorgsavvikelser finns beskrivna. Utifrån inkomna
avvikelser beskrivs flera vidtagna åtgärder såsom att samtliga
omvårdnadspersonal genomgick ny delgeringsutbildning, rutiner gällande fall
uppdaterades med mera.
Lokal och extern kontroll

Attendo beskriver vilka kontroller som genomförts under året såsom
avtalsuppföljning, läkemedelsgranskning, hygiengranskning, uppföljning av
införandet av mobil omsorg, dokumentationsgranskning med mera.
Resultaten beskrivs delvis och under olika rubriker i kvalitetsberättelsen.
Samverkan

Attendo redogör för intern och extern samverkan såsom närståendemöten,
samverkan med Flexident gällande tandvård, Upplands-Bro kommuns
vuxenutbildning med mera.
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Riskanalys

Arbetet med riskanalyser beskrivs hur det fortlöper i verksamheten samt
ansvarsfördelning. Tre genomförda riskanalyser beskrivs varav två utgår från
pandemin. Vidtagna åtgärder utifrån riskanalysens resultat beskrivs ej.
Rapporteringsskyldighet

Under år 2020 har 16 allvarliga händelser inträffat, samtliga har utretts och
åtgärder vidtagits. Sex av dessa berör kunder som avvikit från boendet.
Synpunkter och klagomål

Attendo beskriver tydligt hur arbetet med synpunktshantering sker. Under
rubriken beskrivs inte vilka synpunkter som inkommit under året, övergripande
analys samt vilka eventuella åtgärder som vidtagits.
Förbättringsområden



Förbättra resultat vid granskning av hälso- och
sjukvårdsdokumentation.



Alla medarbetare ska gå utbildning i demens.



Fortsatt mätning och goda resultat gällande följsamhet till basala
hygienrutiner



Riskbedömningar ska registreras i Senior alert.

Socialkontorets kommentarer och förbättringsförslag
Det är svårt att orientera sig och följa någon röd tråd i Attendos
kvalitetsberättelse. Några områden nämns under flera rubriker vilket gör
berättelsen svåröverskådlig. Dock beskriver Attendo tydligt hur de arbetar med
olika områden såsom klagomål, riskanalys och avvikelsehantering. Inom vissa
områden presenteras resultat av mätningar/kontroller/granskningar och under
andra saknas sammanställning och beskrivning helt. Kopplade åtgärder
beskrivs till viss del.
Attendo behöver se över strukturen i sin kvalitetsberättelse och tydligare
redogöra för de olika områdena och för genomförda mätningar, dess resultat
med tillhörande analys av resultatet och kopplade
förbättringsområden/åtgärder.
Inom avsnittet förbättringsområden skrivs flertalet hälso- och
sjukvårdsrelaterade aktiviteter vilka bör lyftas i patientsäkerhetsberättelsen
istället för i kvalitetsberättelsen. Kvalitetsberättelsens förbättringsområden bör
kunna identifieras utifrån genomförda mätningar och dess analyser.
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Proffssystern
Proffssystern beskriver verksamhetens inriktning, ansvar och målsättning.
Riskanalys

Proffssystern beskriver hur arbete sker med riskanalyser samt redovisar några
genomförda riskanalyser samt kopplade åtgärder utifrån identifierade risker.
Egenkontroll

Proffssystern beskriver områden där förbättringsmöjligheter har identifierats
vid genomförda egenkontroller. Resultat av genomförda egenkontroller
rapporteras inte.
Avvikelser och Lex Sarah

I Upplands-Bro kommun har nio avvikelser registrerats som beskrivs utifrån
olika områden. Det framgår att 13 av dessa är fall, vilket inte stämmer överens
med totalt antal avvikelser. Sannolikt tillkommer 13 fall utöver de nio
beskrivna avvikelserna. En rapport enligt lex Sarah har utretts.
Proffssystern ger exempel på åtgärder som har vidtagits utifrån inkomna
avvikelser.
Synpunkter och klagomål

Under år 2020 har sex synpunkter inkommit avseende till exempel att kund inte
varit nöjd med insatsen inköp. Proffssystern beskriver hur synpunkter hanteras
och att åtgärder omgående vidtas. Åtgärder är dock inte beskrivna.
Samverkan

Proffssystern beskriver sin samverkan.
Medarbetarnas medverkan i kvalitetsarbetet

Proffssystern beskriver på vilket sätt medarbetarna involveras i kvalitetsarbete
på olika sätt.
Utvecklingsplan och årets viktiga händelser

Årets utvecklingsområden har identifierats genom egenkontroll. Åtgärder har
satts in utifrån resultatet av genomförda egenkontroller.
Vidare beskrivs att mycket arbete under året har haft fokus på pågående
pandemi. 3systrar omsorg förvärvades under juni månad och de flesta av
kunderna valde Proffssystern som ny utförare. En annan händelse som påverkat
utföraren beskrivs vara när anhöriganställning upphörde, där dialog med
brukare och anhöriga var en viktig del.
Utbildningsinsatser har genomförts under året såsom basal hygien och social
dokumentation. Kommande verksamhetsår är målsättningen att fler
medarbetare ska få möjligheten att utbilda sig till undersköterska.
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Socialkontorets kommentar och förbättringsförslag
Proffssystern beskriver, på ett tydligt sätt, i kvalitetsberättelsen sitt
kvalitetsarbete under året samt vilka arbetssätt verksamheten använder inom de
olika områdena. Dock saknas till viss del resultat av genomförda mätningar.
Åtgärder rapporteras inom vissa områden och saknas inom andra. Identifierade
förbättringsområden utifrån 2020 års mätningar och plan för år 2021 är inte
tillräckligt beskrivna.

Destinys care
Destinys care beskriver sin verksamhetsinriktning, mål, vision och
ansvarsfördelning för kvalitetsarbetet. Mål för år 2021 beskrivs vara att
förebygga smittspridning av Covid -19.
Vidare beskrivs att verksamheten även under år 2020 i hög grad har arbetat för
att bedriva en smittsäker verksamhet till exempel genom att använda
skyddsutrustning och säkerställa följsamhet till basala hygienrutiner.
Egenkontroll

Egenkontroller har genomförts inom områden som följsamhet till
hygienrutiner, matlådor, larm med mera. Resultat av genomförda
egenkontroller samt kopplade åtgärder saknas.
Kontaktmannaskap

Kontaktmannaskapet har under år 2020 stärkts. Samtliga brukare har en
kontaktperson tilldelad sig som har ansvar för att skapa trygghet för den
enskilde.
Samverkan

Destinys care beskriver att samverkan med olika parter inom kommunen är
välfungerande.
Riskanalys

Riskanalyser år 2020 har haft fokus på pandemin. Resultat eller kopplade
åtgärder framgår inte i kvalitetsberättelsen.
Avvikelser och klagomål

Det framkommer i kvalitetsberättelsen att ett par klagomål och en del
avvikelser inkommit under året. Det framgår inte vad dessa handlat om eller
totalt antal avvikelser och klagomål. Åtgärder beskrivs inte. Dock beskrivs att
avvikelser och klagomål hanterats omgående.
Ekonomi

Företagets ekonomi sammanfattas.
Kompetensutveckling och utbildning

Destinys care håller i interna utbildningar för sina medarbetare och har även
tecknat avtal med vuxenutbildningen gällande validering i syfte att bli

7 (11)

mheter i intern och extern regi - ÄON 21/0058-1 Kvalitetsberättelser år 2020 för Äldre- och omsorgsnämndens verksamheter i intern och extern regi : Kvalitetsberättelser år 2020 för Äldre- och omsorgsnämndens verksamheter i intern och extern regi

Datum

Vår beteckning

ÄON 21/0058

undersköterska. Vid anställning erbjuds en veckas introduktion för ny
medarbetare.
Kund

I avsnittet beskriver företaget hur arbete sker med välkomstsamtal, samtycke,
genomförandeplan med mera. Uppföljning sker på individnivå. Den egna
kundundersökning som var planerad hösten år 2020 ställdes in på grund av
pågående pandemi.
Socialkontorets kommentarer och förbättringsförslag
Destinys care beskriver olika arbetssätt som användas inom företaget för att
säkerställa verksamhetens kvalitet. Beskrivningen av olika arbetssätt är överlag
tydlig. Dock saknas i hög grad resultat av olika mätningar, analys av resultatet
samt kopplade åtgärder. Det framgår inte tydligt vilka förbättringsområden som
identifierats under år 2020 med tillhörande plan att arbeta med under år 2021.

Verksamheter i intern regi
Den nämndövergripande kvalitetsberättelsen är en sammanfattning av
nämndens alla verksamheter som drivs i egen regi, såväl myndighetsdel som
utförardelar. Den ska ge en överskådlig bild av nämndens alla områden.
Några delar har lyfts fram som extra viktiga och dessa presenteras nedan.
Förbättringsförslag för verksamheter i egen regi presenteras i sin helhet i
bifogad kvalitetsberättelse, bilaga 5.
Verksamhetsinriktning och ansvar

Den nämndövergripande kvalitetsberättelsen för verksamheter i intern regi
innefattar biståndsenheten, vård- och omsorgsboendena Norrgården och
Kungsgården, servicehuset i Bro, förebyggande verksamhet samt hemtjänst. En
ansvarsfördelning för kvalitetsarbetet finns framtagen inom samtliga
verksamheter där enhetschef har det yttersta ansvaret.
Egenkontroll

Flertalet egenkontroller är genomförda inom de olika verksamheterna bland
annat granskning av social journal inom både myndighet och utförare.
Resultatet är delvis beskrivet.
I början av året initierades ett förbättringsarbete kring egenkontroller då detta
även tidigare år varit delvis bristande. Utbildningsinsatser för chefer och
samordnare påbörjades men fick avbrytas på grund av pandemin. Ett
systemstöd för egenkontroll byggdes upp som till viss del har använts.
Brukarundersökning

Deltagandet i den nationella brukarundersökningen Vad tycker de äldre om
äldreomsorgen minskade år 2020 jämfört med föregående år troligen på grund
av pandemin. Därmed har verksamheterna gjort bedömningen att resultatet bör
tolkas med viss försiktighet.
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Norrgården, biståndsenheten och hemtjänsten var de enheter som erhöll eget
resultat av brukarundersökningen. Utifrån undersökningen har handlingsplaner
tagits fram utifrån identifierade förbättringsområden, dessa redovisas delvis.
Förebyggande enheten genomför egna undersökningar utifrån att den nationella
brukarundersökningen inte riktar sig till deras målgrupp. Goda resultat
redovisas.
Synpunkter och klagomål

Inom samtliga verksamheter redovisas totalt 16 inkomna klagomål.
Synpunkterna har bland annat handlat om bristande kommunikation.
Ett förbättringsområde är att dokumentera även muntliga synpunkter. Totalt 16
synpunkter inom all verksamhet i egen regi bedöms vara en väldigt låg siffra.
Avvikelsehantering

Vård- och omsorgsboendena redovisar flest avvikelser under året, främst
redovisas avvikelser relaterat till hälso- och sjukvård inom kategorierna fall
och läkemedel. Inom dessa områden beskrivs åtgärder. Omsorgsavvikelser
förekommer i lägre utsträckning och det är inte helt tydligt vad avvikelserna
handlat om.
Hemtjänsten redovisar 66 avvikelser inom bland annat områdena
kommunikation, utebliven eller försenad insats. Åtgärder beskrivs inte.
Biståndsenheten beskriver några avvikelser kopplade till bristande
kommunikation mellan bistånd och utförare. Nya samverkansmöten har
initierats för att komma tillrätta med problemen.
Under år 2020 har möjligheter till inköp av ett digitalt
avvikelsehanteringssystem setts över. Förevisning av ett system har genomförts
men inga beslut har ännu fattats gällande inköp och implementering. Pågående
pandemi har försenat detta arbete.
Lex Sarah

Inom nämndens verksamheter har fyra rapporter enligt Lex Sarah upprättats
och utretts. Dessa utreddes av extern utredare från dåvarande avdelningen för
kvalitet- och verksamhetsstöd. En av dessa bedömdes som allvarlig och
anmäldes därmed till IVO som bedömde åtgärderna som tillräckliga och
avslutade ärendet.
Samverkan

Olika typer av intern och extern samverkan bedrivs inom nämndens alla
verksamheter, överlag bedöms samverkan fungera tillfredsställande och ge
goda effekter för nämndens målgrupper. Verksamheterna arbetar aktivt för att
lokalisera samverkansbehov och initiera kontakt när behov uppstår.
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Riskanalys

Inom samtliga enheter har övergripande riskanalyser genomförts utifrån
pågående pandemi. Åtgärder har vidtagits för att säkerställa brukarnas vårdoch omsorgsbehov även under pandemin där verksamheterna behövt arbeta på
nya sätt och stundtals haft en pressad personalsituation. Tillgång till
skyddsutrustning har varit en viktig risk att hantera där åtgärderna syftat till att
godkänd skyddsutrustning alltid ska finnas tillgänglig.
Riskanalyser har även genomförts utifrån den omorganisation socialkontoret
genomfört under år 2020. Åtgärder kopplade till denna riskanalys saknas till
viss del.
Extern granskning

Biståndsenheten har under året låtit genomlysa den ersättningsmodell som
ligger till grund för ersättning av utförd tid i hemtjänst. Genomlysningen har
gjorts av extern part. En rapport har upprättats med förslag till åtgärder med
aktiviteter som har påbörjats under höst 2020. Åtgärder innefattar bland annat
att insatser slås samman i syfte att öka påverkansmöjligheten för kunden samt
minska administration.
Plan för år 2021 utifrån identifierade förbättringsområden

Två verksamhetsövergripande förbättringsområden har identifierats inom egen
regi.


En tydligare röd tråd behöver finnas i verksamheternas
kvalitetsberättelse där mätningar, analys och presentation av resultat
samt kopplade förbättringsområden/åtgärder tydligare beskrivs.
Intervjuer med enhetschefer visar att dessa delar genomförs men inte
dokumenteras tillräckligt.



Områdena avvikelsehantering (främst omsorgsavvikelser) och
synpunkter/klagomål är fortsatta utvecklingsområden. Bedömningen är
avvikelser sannolikt sker dagligen i alla verksamheter,
rapporteringsgraden bedöms fortsatt låg. Hanteringen av synpunkter
bedöms fungera väl praktiskt, dock bör även muntliga synpunkter som
hanteras omgående dokumenteras för att möjliggöra övergripande
analyser. Inköp och implementering (inklusive utbildning inom
områdena) av ett digitalt avvikelsehanteringssystem planeras.

Respektive verksamhet beskriver vidare sina utvecklingsområden där fortsatt
utveckling av samverkan, värdegrundsarbete, social dokumentation,
kontaktmannaskap är några exempel.

Barnperspektiv
En kvalitetsberättelse berättar hur arbetet bedrivs för att på ett systematiskt och
fortlöpande sätt säkra och utveckla kvaliteten i en verksamhet. Barn och
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ungdomar är ofta anhöriga till individer med insatser inom nämndens
verksamhetsområden. Det är då av vikt att barnperspektivet beaktas ur en
anhörigs perspektiv i både beslut samt i utförandet av insatser.

Bilagor
1. Kvalitetsberättelse Humana Lillsjö badväg, bilaga 1.
2. Kvalitetsberättelse Attendo Hagtorp, bilaga 2.
3. Kvalitetsberättelse Proffssystern, bilaga 3.
4. Kvalitetsberättelse Destinys care, bilaga 4.
5. Kvalitetsberättelse Äldre- och omsorgsnämndens verksamheter i intern
regi, bilaga 5.

Beslut sänds till
 Humana Lillsjö badväg
 Attendo Hagtorp
 Proffssystern
 Destinys care
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Sammanfattning
Pandemin har påverkat verksamheten och fokus under året har legat på att skydda kunder
och personal att riskbedöma och åtgärda för att hindra smittspridning istället för de
planerade målen. Det flesta utbildningar och möten har ställts in.
Fokus dock har legat på att utbilda personalen inom basala hygienrutiner, samt
Socialstyrelsen utbildning i covid -19.
Riskbedömningar och handlingsplaner för covid -19 har gjort att verksamheten varit väl
förberedd för händelser, och skapat trygghet för kunder, närstående och personal under
året.
Humana fick tillträde till fastighet Lillsjö Badväg den 2 september 2019. Under 2020 har vi
fått 64 kunder som flyttat in. Humana Omsorg AB har ett välutvecklat kvalitetslednings
system utifrån Humanas rutiner har Lillsjö Badväg utvecklat verksamhetens rutiner.
kvalitetsledningssystemet byggs kontinuerligt på med nya rutiner och instruktioner.
Implementering av kvalitetsledningssystemet till ny personal, är en pågående process.
Under 2020 har vi arbetat med kvalitetsråd varje kvartal. Utredningar och åtgärder görs
direkt och återkopplas på APT. Alla yrkesgrupper har tagit stort ansvar för sina områden
och har därmed säkrat att inga allvarliga händelser har skett i verksamheten. Team-möten
med undersköterska, sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut, har skett
kontinuerligt, under året.
Tillsättande av planansvariga undersköterskor har skett, som under året arbetat med att se
till att det dagliga omvårdnadsarbetet planeras in och att boende får sina insatser enligt
genomförandeplanen det har skett med en sk dygnsplanering och senare via appen mobil
omsorg. Planansvariga har fått fördjupad utbildning i flera system för att kunna finnas nära
vården och stötta sina kollegor.

Beskrivning av verksamheten
Lillsjö Badväg drivs i egen regi av Humana Omsorg AB. Verksamheten ligger i Upplands-Bro
kommun, centralt i Kungsängen. Verksamheten har tillstånd att bedriva verksamhet för
personer över 65 år med omfattande vård- eller omvårdnadsbehov. Lillsjö Baväg har totalt
80 platser ,varav under 2020 fyllts med 44 platser med demens inriktning samt 20 platser
med somatik.
Lägenheterna är fördelade på fyra plan varav 20 stycken per plan. Varje lägenhet har
kokmöjlighet, kylskåp, garderobsutrymmen och toalett. Det finns även möjlighet till
förrådsutrymme.
Varje plan har 10 lägenheter per sida, Nord och Syd. Varje avdelning har en matsal, ett
kök, och ett vardagsrum, utrymmen för gemensamma aktiviteter, en stor, inglasad balkong
med infravärme med utgång från varje kök samt en stor balkong med en "vinterträdgård"
som binder samman de två avdelningarna.
På varje våningsplan finns ett mindre kontor för personal att rapportera och dokumentera i.
På vårt översta plan har vi en stor samlingssal för gemensamma större aktiviteter samt en
takterrass att njuta av. I vårt hus har vi ett härligt gym och en bastu att njuta av.
Ett mindre aktivitetsrum finns att samlas i för mindre aktiviteter såsom damlunch,
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konstgrupp eller kanske en "gubbröra". från vår entréplan har vi utgång till vår fantastiska
trädgård som vetter mot en förskola med promenadstråk, växthus och en möjlighet till
uteträning.

Organisation
På Lillsjö Badväg har Humana ansvaret för att bedriva verksamheten enligt
Socialtjänstlagen (SOL), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt för att verksamheten
bedriver kvalitetsarbete och följer socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Lillsjö
Badvägs ledningsgrupp består av en verksamhetschef, en bitr verksamhetschef, tre
sjuksköterskor, en arbetsterapeut/aktivitetsansvarig och en sjukgymnast/aktivitetsansvarig.
I verksamheten arbetar vi med verksamhetsutveckling i samarbete med medarbetare och
kunder. Detta kommer att göras vid olika råd som kostråd, boenderåd, kvalitetsråd,
anhörigråd och aktivitets råd. Vid de olika råden förs minnesanteckningar, vilka kommer att
sparas i vårt ledningssystem Parus som är Humanas webbaserade kvalitetsledningssystem.
Genom de olika råden kommer medarbetare, kunder och anhöriga ges möjlighet till
inflytande att påverka sin egen eller sina närståendes situation. På avdelningarna finns olika
ansvarsområden som utförs av omvårdnadspersonalen. Kostombud, aktivitetsombud,
inkontinensombud, brandombud, hygienombud dokumentationsstödjare,
värdegrundsledare, hygienombud, anhörigombud, BPSD administratörer och
kvalitetsombud.
Ansvarsfördelning
Humanas kvalitetsavdelning är ansvariga för att fastställa mål och processer för det
systematiska kvalitetssäkringsarbetet och har kontinuerlig uppföljning genom
interkontroller. Det säkerhetstället att verksamheten arbetar i enlighet med de krav som
IVO ställer samt att arbetssätt och rutiner är effektiva och ändamålsenliga.
Alla medarbetare har skyldighet att följa de processer och rutiner som ingår i
kvalitetsledningssystemet.
Medicinsk ansvarig sjuksköterska i Humana följer regelbundet upp hälso - och sjukvården
på Lillsjö Badväg, genom internkontroller. MAS ansvarar för att rapportera och planera
åtgärder till ansvariga chefer för att säkerhetsställa hög patientsäkerhet. MAS är
anmälningsansvarig gällande Lex Maria.
Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för verksamheten på Lillsjö Badväg, och
för att tillgodose att patients behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet, samt
att verksamheten bedrivs enligt avtal, företagets kvalitetsledningssystem, samt gällande
lagstiftning och föreskrifter. Verksamhetschefen har ansvaret för planeringar och
uppföljningar för verksamhetens utveckling och att de rutiner och riktlinjer som regionchef
och MAS fastställer är välkända i verksamheten.
Bitr.vc, som arbetar 100 %, har ansvar för bland annat löpande personalplanering,
schemaläggning, bemanning, rekrytering av omvårdnadspersonal, utse handledare för
introduktioner och följa upp introduktionen för vikarier, bevilja eller avslå
semesteransökningar, skriva hyreskontrakt, vara kontakt mot fastighetsägaren i
fastighetsfrågor, stödja verksamhetschef i samarbetet med kommuner. Samt stötta
omvårdnadspersonal i arbetet med kontaktmannaskap,den sociala journalen och
genomförandeplaner.
Verksamhetschef, Bitr. verksamhetschef, sjuksköterskor och aktivitetsansvariga
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sjukgymnast/arbetsterapeut bildar Lillsjö Badvägs ledningsgrupp. Ledningsgruppen
ansvarar för övergripande frågor, årsplanering med mera.
Omvårdnadsansvarig sjuksköterska, finns på varje plan. I arbetet innebär att bedöma
patientens hälsotillstånd, fastställa omvårdnadsdiagnoser, planera omvårdnaden och
utvärdera patientens hälsotillstånd utifrån fastställda mål och att dokumentera i
omvårdnadsprocessen.
Arbetsterapeut och sjukgymnast genomför bedömningar för att utreda behov, sätt upp mål
och åtgärder för behandling tillsammans med patient och omvårdnadspersonal. Genom
observationer och undersökningar, och mätmetoder utreds patienten aktivetsförmåga
avseende ADL. De utgör även bedömningar i specifika produkter och hjälpmedel, samt
ordinerar träningar, samt dokumenterar om omvårdnadsprocessen.
Omvårdnadspersonal utför sina arbetsuppgifter enligt rutiner och insatser enligt
biståndsbeslut och genomförandeplan. I ansvaret ingår att dokumentera enligt SOL. samt
att vara kontaktman för boende, I ansvaret som omvårdnadspersonal ingår
specialuppdraget kontaktmannaskap och olika ansvarsområden I uppdraget ingår också att
motta delegering, rapportera till leg, personal.
Kostombuden(omvårdnadspersonal) tillsammans med sjuksköterska och Bitr. vc bildar
kostrådet. Kostrådet har som uppgift att utveckla måltidsmiljö, hålla sig uppdaterade inom
forskning, riktlinjer och nyheter gällande måltider samt har de ett ansvar att
livsmedelshygien följs.
Aktivitetsrådet består av aktivitetsansvariga och aktivitetsombud. Rådets huvudsakliga
uppgift är att utveckla aktiviteter utifrån kundernas önskemål. Rådet ska arbeta för att
upprätthålla övriga medarbetares kunskaper i området samt att stötta dem i uppdrag kring
aktiviteter.
Verksamhetschef, sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast och
planansvarig/kvalitetsombud bildar Lillsjö Badvägs kvalitetsråd. Vid kvalitetsråd tas
avvikelser, synpunkter och klagomål, tillsyner, kontroller med mera upp. Genomgång av
avvikelser som registrerats under de senaste tre månaderna, vilka åtgärder som är vidtagna
samt vad vi kan göra för att händelserna inte ska uppkomma igen.

Kvalitetsledningssystem
Ledningssystemet Parus (Process, Aktivitet, Rutin, Uppföljning, Samverkan) är uppbyggt
utifrån SOSFS 2011:9. Parus beskriver vår lednings- och kärnprocess samt våra
stödprocesser. Varje process har ansvarig processägare. Samtliga processer mäts och
övervakas regelbundet genom olika rapporter för att kunna fungera optimalt och följer
processmetodiken "Plan, Do, Check, Act".
I det dagliga arbetet fungerar Parus som ett redskap, en konkret handbok. Genom sin
tydliga uppbyggnad, med grund i den praktiska verksamheten, är det lätt för personalen att
orientera sig i ledningssystemet och hitta den rutin, tillhörande dokument eller uppföljning
som de söker.
Namnet PARUS är sammansatt av första bokstaven i de begrepp systemet bygger på;
Processer, Aktiviteter, Rutiner, Uppföljning och Samverkan. I PARUS är de viktigaste
processerna för verksamheten identifierade, beskrivna och fastställda.
För alla processer finns upprättat metoder och arbetssätt som dels säkrar vården och
omsorgen men också ger bästa förutsättningar för ständig kvalitetsutveckling. PARUS
systematiska förbättringsarbete är förebyggande åtgärder, såsom riskanalyser för att kunna
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förhindra att vårdskador, missförhållanden och andra avvikelser inträffar, ett viktigt område
och ett eget kapitel.
Här ingår aktiviteterna Riskanalys, Lex Maria, Lex Sarah, Synpunkter och klagomål och
Avvikelsehantering. PARUS består också av aktiviteter kopplade till personalens kompetens
och medverkan i kvalitetsarbetet. Dokumentationsskyldighet inkluderar Kvalitetsberättelse
för varje verksamhet/enhet och Patientsäkerhetsberättelse i de verksamheter där Humana
har HSL-ansvar. PARUS är systematiskt planerat i en årsplan där samtliga metoder och
rutiner följs upp i enlighet med angiven frekvens i PARUS, minst en gång per år, så kallat
egenkontroll I det dagliga arbetet fungerar PARUS som ett redskap, en konkret handbok.
Genom sin tydliga uppbyggnad, med grund i den praktiska verksamheten, är det lätt för
personalen att orientera sig i kvalitetsledningssystemet och hitta den rutin, stöddokument
eller uppföljning som de söker.

Övergripande kvalitetsmål för verksamheten
Vi har arbetat för att uppnå vår kvalitetsstandard enligt PARUS och ett mål är att alltid
förbättra resultatet från tidigare mätningar. Våra mål är även kopplade till respektive
uppdrags avtal med beställaren/kommunen. Hela vår verksamhet syftar till att leva upp till
vår vision ”Alla har rätt till ett bra liv”. Vi arbetar för att våra kunder ska uppleva livskvalitet
och självbestämmande i vardagen. Förutsättningen för detta är ett gott bemötande och att i
varje situation vara lyhörda för kundens vilja. En personalgrupp som regelbundet reflekterar
och för dialog kring bemötande och värderingar utvecklar och bevarar lyhördheten och det
goda bemötande. Av denna anledning satsar Humana på ett aktivt och kontinuerligt
pågående värdegrundsarbete i alla sina personalgrupper. Vi arbetar med beprövade,
vedertagna och evidensbaserade arbetsmetoder som hörnstenar i all omsorg vi bedriver.

Utveckling som vidtagits för att höja kvaliteten
Verksamheten på Lillsjö Badväg, har under 2020 öppnat upp ytterligare två plan.
Lillsjöbadväg 2020: Entréplan, Plan 2 och Plan 3 syd personer med demensdiagnos och Plan
1 för personer med somatisk diagnos.
Rekrytering har skett löpande under 2020 i förhållande till antal kunder.
Under året har personalen haft genomgång av ledningssystem, rutiner, Humanas
värdegrund, livsmedelshantering samt basala hygienrutiner.
Checklista för introduktion har under perioden omarbetats för att passa verksamheten.
Lokala rutiner och Instruktioner för Lillsjö Badväg har skapats utifrån riktlinjer och Humanas
rutiner. Dessa instruktioner har upprättats under 2020 för att säkerställa en trygg och
välfungerande verksamhet för kunder och personal.
Samtlig personal i verksamheten har tillgång till ledningssystemet, samt inloggningen till
intranätet och Humanas lärportal. I Humanas lärportal finns flera webbaserade utbildningar
att genomföra.
Kvalitetsrådet har haft kontinuerligt möten varje månad med uppföljning av avvikelser.
Kvalitetsledningssystemet PARUS introduceras till samtlig personal vid anställning och
arbetsplatsplats.
Under hösten har införande av Projekt "mobil omsorg" skett för att säkerhetsställa
omvårdnadsuppgifter utifrån genomförandeplan, och det dagliga arbetet för
omvårdnadspersonal.
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Utbildning
All personal omfattas av kompetenskrav, att ha rätt kompetens är en förutsättning för att
ge en god och säker vård och omvårdnad.
Syftet med rätt kompetens är att arbeta patientsäkert.
2020 har påverkat oss att samla stora grupper, och fokus har legat på webbaserade
utbildningar.
Fokus år 2020 har legat på basala hygienrutiner för vård och omsorg i samband med
principer och användning av personlig skyddsutrustning gällande covid -19. Flera gånger
under året har medarbetarna på Lillsjöbadväg fått uppdatera och repetera hygienutbildning
I Humana Omsorg arbetar vi med kompetens dels utifrån att all omvårdnadspersonal bör ha
lägst kompetens undersköterska och dels att det ska finnas en långsiktig plan för
fortbildning för hela enheten och individuella utvecklingsplaner för var och en av
medarbetarna.
Humana Omsorg vill ge sina medarbetare en bra start, Humana har en egen lärportal, i den
ingår webbaserade utbildningar som ska genomföras av varje anställd. Där kan vi följa upp
och säkerhetsställa att webbaserade utbildningar genomförs. Utbildningarna har varit och är
exempelvis: Hygienutbildning, Läkemedelsdelegering, Humanas värdegrund,
Äldreomsorgens nationella värdegrund med mer.
I början av året 2020 har planeringsdagar, skett vi har då fokus på teamarbete och
utbildning i palliativ vård.
För att personal ska känna trygghet i sitt arbete är det viktigt med en god introduktion. Vid
varje introduktion kommer det att utses en ansvarig handledare. För att säkerställa att
introduktionen blir heltäckande används en checklista med såväl teoretiska som praktiska
moment, samt en generell och en enhetsspecifik del.
I första hand är det Bitr.vc tillsammans med verksamhetschef som är ansvarig för att
checklistan vid nyanställda gås igenom steg för steg. I introduktionen ingår även en
webbaserad introduktionsfilm som finns att till gå på Humana lärportal.
När introduktionen har slutförts bokar ansvarig chef/bitr. vc en uppföljningsträff med
medarbetaren.
Syftet med uppföljningen är att säkerställa att arbetet fungerar såväl ur
verksamhetsperspektiv som medarbetarperspektiv.

Samverkan
Som en del i kvalitetsarbetet ingår identifiering av de områden där samverkan behövs för
god omvårdnad. För att vi ska kunna tillgodose den äldre personens olika behov är
samverkan med den äldre personen, dennes anhöriga, närstående och externa aktörer som
exempelvis frivilligorganisationer av största betydelse. Liksom samverkan mellan vårdgivare
eller verksamheter inom socialtjänsten.
Som en del i kvalitetsarbetet ingår identifiering av de områden där samverkan behövs för
god omvårdnad. För att vi ska kunna tillgodose våra kunders olika behov är samverkan med
våra kunder, kunders anhöriga, närstående och externa aktörer som exempelvis
frivilligorganisationer av största betydelse. Liksom samverkan mellan vårdgivare eller
verksamheter inom socialtjänsten. På Lillsjö Badväg arbetar vi utifrån flera olika LOV-avtal.
Utifrån beställares krav deltar verksamheten på samverkansmöten för att skapa en öppen
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dialog och ett gott samarbete.
Under den tid verksamheten har varit igång har vi haft ett samarbete med Svenska Kyrkan
och Anhörigstödjarna samt närliggande förskola Kristallen. Externa aktörer som Lillsjö
Badväg har samarbete med är Fot och Hälsa gruppen (fotvård), Flexident
(Munhälsobedömningar) och Oral Care (Mobil tandvård), Familjeläkarna (läkarbemanning),
Accresco (Mobila sjuksköterske teamet) och frisör.
Vi har även har haft samarbete med Musikprofilen från Upplands-Brogymnasiet,
Lillsjöskolan, Kulturskolans elever, och orkestern Non Stop, Musikgrupp Trio conto I
samarbete med SEB.
Under våren 2020 hade vi en plan att tillsammans med Upplands Bro kommun att starta
upp Cafe Lillsjöbadväg, med den daglig verksamheten i kommunen. Detta fick vi tyvärr
skjuta på framtiden pga. av corona.
Samverkan har påverkats under året, på grund av covid-19.

Systematiskt förbättringsarbete
Humana Omsorg utför systematiskt förbättringsarbete i form av förbyggande åtgärder, den
information som vi får genom riskanalyser, egenkontroller och utredning av klagomål,
synpunkter samt rapporter ligger till grund för förbättringar av verksamheten och
ledningssystemets processer och rutiner.
Egenkontroll
Egenkontroll är en systematisk uppföljning och utvärdering av den egna verksamheten samt
kontroll av att den bedrivs enligt de processer och rutiner som ingår i verksamhetens
ledningssystem, Parus.
Inom Humana Omsorg har vi dels egenkontroll som utförs av verksamheten/lokalt och dels
egenkontroll som utförs av kvalitetsavdelningen/centralt. Den egenkontroll som utförs
centralt benämns internkontroll.
Egenkontroll är en systematisk uppföljning och utvärdering av den egna verksamheten samt
kontroll av att den bedrivs enligt de processer och rutiner som ingår i verksamhetens
ledningssystem, PARUS. Inom Humana Omsorg har vi dels egenkontroll som utförs av
verksamheten/lokalt och dels egenkontroll som utförs av kvalitetsavdelningen/centralt. Den
egenkontroll som utförs centralt benämns internkontroll, där den som utför kontrollen
kommer utifrån kallas extern kontroll.
Egenkontroll har skett gällande basala hygienrutiner och genomförandeplaner.
Extern kontroll
Inspektion för vård och Omsorg (IVO) genomförde med anledning av den pågående
smittspridningen av covid -19 en riktad tillsynsinsats avseende särskilda boenden för äldre.
Lillsjöbadväg var ett av de boende som fick en tillsyn vilken genomfördes via en
telefonintervju av verksamhetschef. IVO ansåg att det inte behövde vidta ytterligare
granskning av verksamheten.
Miljö och Hälsa från Upplands-Bro kommun var på besök och hälsade på i verksamheten.
Färre externa kontroller än förväntat har inte utförts i verksamheten pga. av corona. Dock
var datum inplanerade i november som planerades om, i samråd med Upplands - Bro
kommun.
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Klagomål och synpunkter
Synpunkter och klagomål förs in i vårt kvalitetsledningssystem Parus. Utredning förs av
verksamhetschef tillsammans med ledningsgrupp. Resultat och uppföljning förmedlas till
den som lämnat in en synpunkt eller ett klagomål samt att det tas upp i kvalitetsråd och på
arbetsplatsträffar.
Boende pratar gärna med oss, på plats och vi har god dialog i dessa fall, oftast vi kan lösa
det med direkt kommunikation eller ev. köpa in något som saknats.
Sammanställning och analys
Under 2020 har en skriftligt synpunkt /klagomål inkommit till, vår brevlåda på Lillsjöbadväg.
"Smaklös mat på menyn" Förslaget och lösningen från samma person: Köp in kryddor att ha
på bordet för den som vill ha mer smak på maten, vilket verksamheten gjorde och det föll
väl ut.
Vi har haft kostråd kontinuerligt tillsammans med Dados kök under året, vi tar då upp
boendes förslag och arbetar ständigt, med förbättring.
Avvikelse
Under året har vi haft en avvikelse som lärt oss att man ska tänka sig för en extra gång om
hur man ska hantera situationer som kan uppstå när det är vara att vara anhörig, till en
demenssjuk närstående.
En avvikelse är under sekretess.
Året 2020 med covid -19 har påverkat alla boende och anhöriga att mötas som vanligt, med
denna erfarenhet har vi lärt oss än mer hur viktigt det är med kommunikation, att skapa
förutsättningar med och för varje enskild som bor hos oss på Lillsjöbad väg.
Riskanalys
Riskanalys har under 2020 handlat mest om covid -19.
Regelbundna riskanalyser kring covid - 19 pandemin har utförts och rutiner för hantering av
smittan har uppdaterats.
Vi har följt riktlinjer från Humana, Folkhälsomyndigheten, samt har haft ett nära samarbete
med Upplands Bro kommun kring smittspridningen och hur vi jobbar i verksamheten med
detta.

Förbättringsområden framåt
•

Förbättringsområden finns i kvar flera moment då covid -19 stannat upp flera
områden.

•

Vi kommer att fortsätta att arbeta in rutiner, ledningssystemet och instruktioner,
arbeta med värdegrundsarbete och förhållningssätt under år 2020.

•

Utveckling av ansvarområden/ombudsroller, brandombud, värdegrundshandledare,
inkontinens, aktiviteter, och palliativt ombud kommer att ske.
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Sammanfattning


Verksamhetsåret har präglats av den pandemi som utbröt i Sverige i februari
2020.Under året har verksamheten fått avstanna vissa utvecklingsområden och
lägga all fokus på att förhindra smittspridning inom Attendo Hagtorp. Attendo
Hagtorp har följt Folkhälsomyndigheten, Upplands-Bro kommun och Attendo
Sverige AB´s restriktioner i arbetet att förhindra smittspridning.



Verksamhetschefen på Hagtorp överlåtit vissa ledningsuppgifter, enligt hälsooch sjukvårdsförordningen 2017:80, till tjänstgörande sjuksköterska under
perioden 3 februari till 19 september 2020 samt under perioden 28 oktober 2020
och fram till 23 december 2020. Överlåtelserna upphävdade beror på att
sjuksköterskans egen uppsägning samt att berörd sjuksköterska under hösten
avslutade sitt uppdrag på Attendo Hagtorp. I mellanperioderna och fortfarande
har verksamhetschefen återtagit ledningsuppgifterna.



Under året har sjuksköterskebemanningen varit instabil. De två
sjuksköterskorna som anställdes under året 2020 avslutade sin anställning på
egen begäran. Verksamheten påbörjade en rekrytering och anställde en
sjuksköterska i oktober samt löste det genom att ha ytterligare en sjuksköterska
från mobila teamet på plats för att säkerställa patientsäkerheten.
Rekryteringsarbetet pågick under hela hösten utan att någon ytterligare
sjuksköterska kunde anställas.



Samtliga medarbetare förstår och dokumenterar händelser i Attendos
avvikelsessystem ADD



Vi har en fungerande kvalitetsgrupp bestående av verksamhetschef,
kvalitetssamordnare och HSL-ansvarig sjuksköterska. Gruppen träffas varje
månad och identifiera risker, gör riskanalyser samt följer upp vidtagna
förbättringsåtgärder. Verksamheten gör risk- och händelseanalyser vid allvarliga
händelser eller risk för allvarliga händelser. Händelser rapporteras i det
elektroniska systemet Attendo ADD och hanteras på verksamhetens
kvalitetsmöten och på APT.



Verksamheten arbetar enligt Attendos rutiner och riktlinjer



Vi har genomfört dokumentationsgranskning inom HSL och SoL i
dokumentationssystemet Safedoc



Samtliga medarbetare har genomgått livsmedelshygien utbildning



Samtliga medarbetare har genomgått webbaserad Basal Hygien utbildning



Patienters och närståendes synpunkter och klagomål som har betydelse för
kvalitetsutvecklingen har mottagits och hanterats enligt rutin.



Samtliga kunder har en genomförandeplan som följs upp enligt rutin



Tre av avdelningar har BPSD-ombud



Arbete för att öka kundnöjdheten pågår ständigt
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Läkemedelsgranskning har genomförts



Avtals uppföljning inom Sol- och HSL har genomförts



Egenkontroll har genomförts



Socialstyrelsens Brukarundersökning har genomförts



Intern har närståendeundersökning och kundundersökning genomförts



Under året har en medarbetareundersökning har genomförts

Övergripande mål
SOSFS 2011:9, 3 kap. 1§
Hagtorp´s äldreboende togs över från annan entreprenör 15 maj 2019. Under året 2020
har verksamhetschefen fortsatt fokuserat på att få en fungerande arbetsplats utifrån
Attendo´s rutiner och riktlinjer.
Under året 2020 drabbades Sverige av en pandemi förorsakade av ett virus, COVID-19.
Attendo Hagtorp har under verksamhetsåret fått arbete med att ta fram, förankra och
säkerställa rutiner och riktlinjer i syfte att förhindra smittspridning bland våra kunder
och i personalgruppen.
Målet för verksamheten under året har varit:
















att få en stabil sjuksköterskegrupp
att ta fram, förankra och säkerställa rutiner och riktlinjer i syfte att förhindra
smittspridning av COVID-19 virus.
att samtliga medarbetare har kunskap om och förstår spridning av COVID-19
att samtliga medarbetare arbetar enligt rutiner och riktlinjer i syfte att
förhindra smittspridning av Covid-19
att samtliga medarbetare använder sig av den skyddsutrustning som ska
användas i syfte att förhindra smittspridning
att få en fungerande kvalitetsgrupp
att fortsätta få verksamheten arbetar enligt Attendo´s rutiner och riktlinjer
att samtliga medarbetare dokumenterar i vårt journalsystem, Safedoc
att samtliga kunder ska ha en dokumenterad genomförandeplan
att samtliga medarbetare förstår och kan rapportera avvikelser i vårt
avvikelsesystem ADD
att samtliga avdelningar ska ha ett BPSD-ombud
att samtliga medarbetar genomgått Basal hygienutbildning
att samtliga medarbetare genomgår livsmedelshygien
att samtliga medarbetare som är delegerade läkemedelsdelegering förstår
innebörden av den
att få en ökad kundnöjdhet för 2021, kundnöjdheten för året 2020 0% på grund
av låg svarsfrekvens.
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Ansvarsfördelning
SOSFS 2011:9, 3 kap. 3 §
Verksamhetschef









Ansvarar för att verksamheten har ett lokalt anpassat kvalitetsledningssystem
som bygger på Attendos centrala kvalitetsledningssystem.
Ansvarar för att planera, leda, kontrollera och följa upp verksamheten och dess
processer samt identifiera och aktualisera nödvändig samverkan.
Ansvarar för att mål för verksamheten formuleras och för att dessa nås.
Inom ramen för ledningssystemet ta fram, fastställa och dokumentera rutiner för
hur det systematiska förbättringsarbetet kontinuerligt ska bedrivas, för att
kunna leda, följa upp och utveckla verksamheten.
Ansvarar för att avvikelser i form av klagomål samt för verksamheten aktuella
och rapporterade risker och händelser utreds.
Ansvarar för att uppföljning och analys av verksamheten sker, så att åtgärder
kan vidtas för att förbättra verksamheten och få en utveckling över tid.
Minst en gång årligen utföra Lokal kontroll/verifiering.
Dokumentera arbetet i en kvalitetsberättelse och patientsäkerhetsberättelse.

Kvalitetssamordnare


Ansvarar för att leda den lokala kvalitetsgruppen samt samordna det löpande
kvalitetsarbetet i verksamheten. Kvalitetssamordnaren ska alltid delta i den årliga
egenkontrollen

Samordnare/Planeringsledare


Ersättare vid kvalitetssamordnares frånvaro.

Kvalitetsombud


På Attendo Hagtorp ska det finnas ett kvalitetsombud per avdelning som ingår
kvalitetsgruppen. De ska ansvara för att informera personal på sin avdelning om vad
som framkommit på kvalitetsmöten samt inhämta information från personal från sin
avdelning som ska föras fram på kvalitetsmöten. Det arbetet fortgår.

Sjuksköterska


Arbeta i enlighet med de fastställda processerna och rutinerna.



Ansvarar för att aktivt arbeta med vidareutveckling av rutiner och metoder samt
påtala nya behov av sådana.



Rapportera risker och avvikelser.



Rapportera allvarliga händelser enligt rutin



Följa upp risker och avvikelser som vård- och omsorgspersonal rapporterat som
berör legitimerad profession.



Vara delaktiga vid uppföljning av mål och resultat.



Vara delaktiga i kvalitetsmöten.
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Vård- och omsorgspersonal





Kock

Arbeta i enlighet med de fastställda processerna och rutinerna.
Aktivt arbeta med vidareutveckling av rutiner och metoder.
Påtala behov av nya rutiner och metoder.
Rapportera risker och avvikelser
Rapportera allvarliga händelser enligt rutin

 Genomför beställning av livsmedel.
 Deltar i kostutbildningar som anordnas för gruppen.
 Deltar vid kostråd.
 Skriver avvikelserapport vid problem med maten.
 Vid frånvaro ska kockens uppgifter fördelas till annan personal.
 Ansvarar för att måltidskonceptet God Mat är väl känt.
 Ansvarar för att ny personal introduceras i mat och måltidsrutiner på enheten
Kostombud


Ansvarar för att anpassa Attendos centrala grundmeny utifrån kundens önskemål.

Mät- och uppföljningsmetod
Genom att inhämta statistik från vårt lokala kvalitetsarbete med händelserapporter kan
vi identifiera de olika avvikelserna under året.
För varje uppkommen avvikelse i vårt händelsesystem görs en utredning. Ansvarig för
att utredningar startas är verksamhetschef. Utredningen leder till att man vidtar
åtgärder för att uppkomna situation inte ska ske igen. Genom att följa upp åtgärderna
inom verksamhetens kvalitetsmöten och på arbetsplatsträffar, APT, sker ett lärande i
organisationen.
Under året har vi haft en lärandeprocess hur vi ska hantera uppkomna avvikelser då
kvalitetsgruppen har bestått av verksamhetschef ,kvalitetssamordnare och HSLansvarig sjuksköterska. Attendo Hagtorp har en regelbundenhet i kvalitetsmöten som
sker första måndagen i månaden. Avstämning kvartalsvis har inte skett utan året har
använts till att få en regelbundenhet i kvalitetsmöten. Uppföljning har skett vid APT för
information och dialog om de avvikelser som har skett under förgående månad.

Hur det systematiska kvalitetsarbetet har bedrivits och vilka
åtgärder som genomförts
SOSFS 2011:9 7kap §1
Under året har en kvalitetsgrupp med verksamhetschef, kvalitetssamordnare och HSLansvarig sjuksköterska skapats. Det ledningsansvar som verksamhetschef överlåtit
enligt hälso- och sjukvårdsförordningen 2017:80, till sjuksköterska den 2 mars 20201
upphävdes den 18 september 2020 med anledning av sjuksköterskans avslutade sin
anställning. Under perioden 28 oktober 2020 fram till den 23 december 2020 erhöll
tjänstgörande stationerade sjuksköterska från Atttendo´s MobilaTeam ledningsansvar
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enligt hälso- och sjukvårdsförordningen 2017:80. Perioderna däri mellan och fortfarande
har verksamhetschef det ansvaret. Arbete har fortlöpt inom kvalitetsgruppen med
verksamhetschef, kvalitetssamordnare och HSL-ansvarig sjuksköterska när denna har
funnits på plats.
Under februari 2020 drabbades Sverige av en pandemi, Covid-19. I samband med en
eskalerande smittspridning beslöt Attendo Sverige AB central den 11 mars 2020 att
stänga SÄBO i Sverige för besök i syfte att hindra smittan att at sig in på boendet. För
Attendo Hagtorp innebar det att man stängde verksamheten för besök av anhöriga,
elever från vårdutbildningar avslutades sin praktiktjänstgöring och en restriktivitet vad
gäller timanställda vikarier infördes. Samtliga anställda på Attendo Hagtorp
informerades om de restriktioner som nu infördes. En sk Coran-pärm upprättas med
information om COVID-1, rutiner och riktlinjer som kontinuerligt uppdaterades efter
informationsutveckling. En tydlig handlingsplan med prioriteringar av arbetsuppgifter
upprättas i syfte att förbereda för ett ev utbrott av smitta på boendet. Under våren och
försommaren utarbetas rutiner för hur arbetet ska bedrivas somt vilka skyddsåtgärder
som Attendo Hagtorp arbetar efter för att förhindra smittspridning. Från och april 2020
arbetar Attendo Hagtorp med munskydd i kundnära relationer, enligt centrala
förskrifter. Under december förstärks dessa ytterligare med införande av Visir vid
kundnära relationer. I slutet av november får Attendo Hagtorp besked från
Smittskyddsenheten i Stockholm att man har en smittad kund på Hagtorp. Omedelbart
testas all personal och samtliga kunder som varit i kontakt med den smittade.
Smittspårning påbörjas och sker enligt rutin. Verksamhetschefen informera dagliga via
mail samtliga närstående om det aktuella läget på Attendo Hagtorp. När besekd komm
att samtliga testade uppvisat ett negativt resultat återgick skyddsarbete enligt tidigare
rutin. Ärendet avslutades av Smittskyddsenheten i Stockholm i januari 2021.
Den 29 december inleddes vaccinering med dos 1av vaccin av samtliga permanentboende
samt de korttidsboenden som hade ett längre beslut än 4 veckor. Samtliga boende utom
en tackad ja till vaccinering. Dos 2 vaccinerades den 20 januari 2021.
Arbetet med att implementerar Attendo´s Hagtorps kvalitetsledningssystem och lokala
rutiner har sker kontinuerligt under 2020. Under år 2020 har ett flertal avvikelserna
grundat sig att en anställd legitimerad sjuksköterska inte har velat ta till sig och förstå
Attendo Hagtorp kvalitetsledningssystem. Avviklersena har också präglats av en rädsla
från omvårdnadsgruppen att skriva avvikande händelser då en informell ledare har
funnits i verksamheten. Dessa bägge anställda finns inte längre inom Attendo Hagtorps
verksamhet.
Under året 2020 har arbetet med att implantera och öka kunskapen och förståelse för
det lokala kvalitetsledningssystemet i verksamheten bedrivits hos
omvårdnadspersonalen. Arbetet under året har fokuserats på att implementera
kvalitetsledningssystemet samt att utveckla och förankra lokala rutiner för det vilket
också visade sig ge resultat. Arbetet har varit framgångsrikt då Attendo Hagtorp vid
egenkontroll den 11 november 2020, med revidering den 18 november 2020, klarade sig
med godkänt med 95%.
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Under förgående år 2020 har 234 händelser skett inom följande områden:
Område

Antal

Läkemedel

76

Fall

55

Omvårdnad

34

Hot & Våld

9

Information

16

Kost & måltider

5

Synpunkter

1

Larm

11

Utmanade beteende

1

Medicintekniska produkter

2

Övrigt

24

Följande förbättringsprojekt genomfördes under föregående år









Läkemedel. En åtgärdsplan för delegering av läkemedel till all
omvårdnadspersonal genomfördes under 2020, samtlig omvårdnadspersonal
genomgick utbildning för delegering enligt Attendo´s rutin för delegering av HSLuppgifter
Fall. Arbetet med att säkerställa att samtliga medarbetare arbetar enligt
Fallrutin. Under året har Fallrutin reviderats och förstärkts med kontakt med
sjuksköterska även vid obevakat fall
Omvårdnad. I ett led att säkerställa den omvårdnad som beskrivs i
genomförandeplan har Attendo Hagtorp sedan i september 2020 infört Mobil
omsorg, en digital omvårdnadsplaneringplanering Utvärdering och fördjupning
av arbetet på går under 2021.
Kost och måltider. Att säkerställa att samtliga medarbetare genomgår Attendo´s
webbutbildning inom livsmedelshygien.
Larm. Under 2020 införes ett nytt larmsystem som vid ett flertal tillfällen haft
avbrott. Attendo Hagtorp har påpekat detta till kommunens larmansvarig samt
till leverantör. Leverantör har under hösten 2020 arbeta med att säkerställa så
att larmen kommer fram då stora driftstörningar har påverkat säkerheten.
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Information. Under 2020 har Attendo Hagtorp som flera andra SÄBO i Sverige
fått ägna sig åt skyddsarbete i syfte att förhindra COVID-19 smitta. Tydliga
rutiner för omvårdnadspersonal och anhöriga har informerats av HSL-ansvarig
sjuksköterska och verksamhetschef kontinuerligt under året.
Införandet av Mobil Omsorg, MO, sker efter sommaren 2020. MobilOmsorg är et
digitalt planerings instrument där kundens samtliga beviljade SoL-insatser finns
beskrivna. Inom MO finns även HSL- uppdrag beskrivna. Samtliga anställd
personal har en personlig inloggning i MO där man även kan differentiera
delegerad personal för delegerat HSL-uppdrag.
Vi informerar alla nya kunder om hur de kan framföra synpunkter och klagomål
Varje vecka skickar verksamhetschefen ett veckobrev digitalt samt anslår det i
boendets entré.

Uppföljning genom lokala och externa kontroller och jämförelser
SOSFS 2011:9, 5 kap. 2§
Under året har vi tagit del av












Nationella brukarundersökningen
Extern Covid-19 granskning
Analys av externa granskningar
Extern hygienrond vid ett tillfälle
Analys av egenkontroll
Analys av avtalsuppföljning
Analys av synpunkter och klagomål
Ärende från IVO och svar från Patientnämd
Analys från Hälsa och Miljökontoret, Livsmedelsavdelning
Läkemedelsgranskning
Uppföljning av Mobil Omsorg, MO

Orsaksanalys
Den nationella brukarundersökningen som genomfördes under våren 2020 gav Attendo
Hagtorp 0% med anledning av att svarsfrekvens var för låg, mindre än 7 svarande.
I juni genomfördes en extern COVID-19 granskning med externa granskare på plats från
Attendo centralt med ett godkänt resultat.
Under året har ingen extern granskning från Miljö- och Hälsa i Upplands-Bro kommun
genomförts med hänvisning till Covid-19. I ett brev daterat 2020-04-16 då man fått
direktiv från livsmedelsverket att inte utföra några inspektioner utan hänvisar till
Folkhälsomyndigheten föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra
smitta av Covid-19 m.m.
I slutet av november genomfördes en extern hygiengranskning från Attendo centralt
med extern granskare. Resultat bedömdes som godkänt efter att verksamhetschef
upprättat och infört hygienrutin i personalens tvättstuga.
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Under november 2020, den 3 november med uppföljning 11november, genomförde
Attendo´s MAS Linda Wikstrand egenkontroll på Attendo Hagtorp. Egenkontrollens
syfte är att säkra företagets inre processer där resultatet ger en ”temperaturmätning” av
den aktuella verksamheten samt ett konkret underlag för förbättringar och förändring
av verksamheten så att uppsatta mål kan nås. Efter genomförd egenkontroll erhöll
Attendo Hagtorp resultat 95%, vilket är ett godkänt resultat.
Under året har Upplands-Bro kommun genomfört en avtalsuppföljning.
Avtalsuppföljningen genomfördes den 15 och 16 oktober här på Attendo Hagtorp av MAS
samt kvalitetsutvecklare. Uppföljning innefattar såväl SoL som HSL´s
verksamhetsområden. Efter avslutad uppföljning gavs Attendo Hagtorp godkänt inom
72 av 73 områden.
Under året 2020 har 16 allvarliga händelser inträffat. Av dessa har 10 varit övrig
allvarlig händelse, 4 har varit allvarligt klagomål och 2 är fortfarande under utredning.
Under rubriken allvarligt klagomål finner man ett svar från Patientnämnden samt en
IVO anmälan, bägge dessa har sedan svarat att Attendo Hagtorp har säkerställda
rutiner och riktlinjer i berörda frågor då man avser ej att gå vidare i frågan.
Under rubriken allvarliga händelser finner man att vid 6 tillfällen har kunder avvikit
från Attendo Hagtorp. Ny fördjupad rutin när kund avviker upprättas samt
verksamhetschef säkerställer att samtliga medarbetar är väl förtrogna med den nya
rutinen. Under samma rubrik finner man att rutiner för omvårdnad inte har efterföljts
vilket resulterar i tydliga handlingsplaner och signeringslistor för omvårdnad, även
dokumentationen granskas och skräps.
Läkemedels delegering och administrering finns representerade under samma rubrik.
Händelserna aktualiserade delegerings ordning vilket resulterade i en handlingsplan att
samtlig omvårdnadspersonal genomförde delegeringsutbildning enligt Attendo´s
riktlinjer. Även direkt avsked har skett då man medvetet inte följt delgeringsordning.
Under året har Apoteket AB genomfört Läkemedels granskning. Granskningen visade
att komplettering av rutin för läkemedel och läkemedelsvagn samt rutin vid hantering
av narkotika. Komplettering av rutinerna är gjorda och Attendo Hagtorp´s MAS har
tagit del av dem och godkänt kompletteringarna. Vidare gav läkemedelsgranskningen
att komplettera:


Rutiner för beställning av individuellt förskrivna läkemedel via Pascal. Stopptid,
leveransdag, startdag för dosrulle.
 Rutin för kontroll av utplacerad vid behovs narkotika i läkemedelsvagn.
 Rutiner för förekomst av läkemedelsförvaring utanför låst skåp.
 Rutiner för hantering av läkemedel som är ordinerade via generella direktiv, om
det är så att delegerad personal ska ha (stäm av med MAS)
 Rutiner för rengöring av låda i läkemedelsvagn.
Efter avslutad granskning har komplettering genomförts och verkställts.
Attendo Hagtorp har två utbildade planeringsledare för MO. Dessa två har kunnat
planer arbete under sensommaren för att sedan under hösten 2020 starta MO på
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samtliga avdelningar på Hagtorp, även nattens rutiner finna inom MO. I september
genomgick samtliga medarbetar en utbildning inför införandet av MO. Arbetet på
börjades med uppföljning av föregående dags arbete varje vardagsmorgon. Under året
sker kontinuerlig uppföljning av Mobil Omsorg, MO, varje månad. Attendo Hagtorp har
under året från att inte har använt MO överhuvudtaget kommit till att man använder
MO dagligen. Arbetet fortsätter med redigering och planering dagligen av de sk
slingorna av planeringsledare.

Granskning av dokumentationen
En personakt med social och medicinsk dokumentation ska upprättas i direkt anslutning
till att en insats startar. Det är verksamhetschefen som ansvarar för att genomförandet
av insatser dokumenteras. I ansvaret för dokumentation ligger bl.a. att se till att
personalen har kunskap om och följer de regler som gäller och att det finns tid avsatt för
dokumentation.
Under året har dokumentationsstödjaren funnits som stöd till sina kollegor.
Under året har dokumentationsgranskningar genomförts utifrån Attendos framtagna
mall för dokumentationsgranskning inom både SoL och HSL dokumentation.
Granskningarna har visat att SoL dokumentationen uppfyller de krav som ställs. HSL
granskningarna uppvisade brister i dokumentationen vilket föranledde att
handlingsplaner upprättas.
Orsaksanalys
Orsaken till det låga resultatet är att sjuksköterskorna inte dokumenterat enligt
Attendo´s rutiner och riktlinjer för dokumentation i Safedoc samt att det under året
inte funnits omvårdnadsansvariga sjuksköterskor med helhetsbild och helhetsansvar för
riskbedömningar och dokumentation.
Dokumentationshandledaren samt MAS från Attendo har haft utbildning i
grundläggande rutiner och riktlinjer för dokumentation i Safedoc för sjuksköterskorna
som sedan sade upp sig samt långtidssjukskrev sig.
Omvårdnadspersonal dokumenterar kontinuerligt i journalsystem och parallellt
användes signeringslistor som stöd i det dagliga arbetet. Mobil Omsorg, det digitala
planeringsstöd, som infördes under hösten 2020 utgör också ett stöd vid dokumentering
vilket kan ses som kvalitetshöjning i SoL-journal.

Samverkan
SOSFS: 2011:9 4 kap. 5 §
På Attendo Hagtorp förekommer det olika typer av möten. De följer en viss ordning
under årets lopp för att skapa en råd tråd i verksamheten.
Löpande varje vecka hålls måndagsmöte med en representant per avdelning.
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Lednings gruppmöte sker vannan vecka. I ledningsgruppen ingår verksamhetschef
sjuksköterskor, samordnare, fysioterapeut, arbetsterapeut och kock
En gång per termin inbjuds till närståendemöten. Under året har endast ett närstående
möte genomförts med anledning av COVID-19. Istället har verksamhetschefens
veckobrev fått utgöra en plattform för ett digitalt möte varje vecka.
En gång i månaden har verksamheten verksamhetsuppföljning med representanter från
Upplands-Bro kommun. Under året 2020 har dessa sedan i mars skett digitalt med
anledning av COVID-19.
Samverkan sker med Flexident för planering av besök rörande tandvård. Detta har skett
vid ett tillfälle i februari, därefter avstannade verksamheten under våren med anledning
av pandemiutbrott. Nödvändig tandvård har sedan återupptagits på Attendo Hagtorp
och sker i samverkan med Flexident.
Apoteket AB utför kvalitetsgranskning av läkemedelshantering så att denna är utförd
enligt författningar och övriga riktlinjer. Läkemedelsgranskning är utförd den 21
oktober 2020.
Verksamheten deltar i samverkan med Upplands-Bro kommun samt Upplands-Bro
kommuns vuxenutbildning.
Verksamheten samverkar med olika trossamfund och grundskolan i närområdet som i
början av året kom regelbundet till verksamheten för att möta brukare. I samband med
pandemiutbrott har Attendo Hagtorp fått avböja samverkan.
Verksamheten avsade sig all samverkan med en rad vuxen- och gymnasieutbildningar
då man från och med 11 mars 2020 beslöt att inte ta emot elever under utbildning i syfte
att förhindra smittspridning av COVID-19.
Samverkan sker med hjälpmedelscentral Sodexo genom konsultation, utbildning och
förskrivning, det är framförallt rehabiliteringspersonal som har den samverkan.

Riskanalys
SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 §
Varje månad sammankallar kvalitetssamordnaren till kvalitetsmöte. Under
kvalitetsmötet förs dialog om risker, både ur verksamhetsnivå, organisatorisk nivå,
medarbetar eller brukarperspektiv.
Riskbedömningar görs kontinuerligt och regelbundet i verksamheten ur olika
perspektiv. Detta för att minska risker för händelser.
Kvartalsvis inlämnas de riskanalyser som genomförts i verksamheten till Attendos
kvalitetsavdelning.
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Rapporteringsskyldighet
SOSFS 2011:9 6 kap 2 § och 5 kap 4§
Alla medarbetar har en rapporteringsskyldighet. När en händelse inträffar som
uppfattas som ett missförhållande eller en påtaglig risk för missförhållande ska den
rapporteras. Utgångspunkten är medarbetarens egen bedömning av själva händelsen
och dess konsekvenser för den berörda personen.
Händelsen ska registreras i en händelserapport i Attendo´´s elektroniska
kvalitetssystem Add så snart som möjligt. I händelserapporten finns en ruta som kan
klickas i om rapportören bedömer att händelsen är ett missförhållande eller en risk för
missförhållande enligt lex Sarah.
Av dokumentationen ska själva händelsen eller situationen beskrivas och vilka åtgärder
som vidtagits i det akuta skedet. Vidare ska det framgå hur och när situationen uppstod,
vilka som var närvarande samt övrig information som kan vara av vikt för att ansvariga
ska kunna vidta adekvata åtgärder för att komma åt orsakerna till att missförhållandet
uppstod, samt för att förebygga risk för liknande missförhållanden.
Verksamhetschefen är ansvarig för att informera regionchef och regional
kvalitetsutvecklare om att en händelse inträffat.
Verksamhetschefen påbörjar snarast med att göra en förenklad utredning som
registreras i kvalitetssystemet ADD under Ny allvarlig händelse. Händelsen ska även
dokumenteras i den enskildes sociala journal. Syftet är att identifiera de risker och
andra faktorer som fortsatt kan medföra att ett missförhållande uppstår.
Regionchefen ansvarar sedan för att välja ut en person som ska utreda händelsen, och
utredningen ska genomföras så skyndsamt som möjligt.
Verksamhetschefen informerar uppdragsgivaren om påbörjad utredning och i samband
med att utredningen avslutas ska uppdragsgivaren också informeras om
ställningstaganden samt vidtagna och planerade åtgärder. Uppdragsgivaren informeras
om en anmälan görs till IVO.
Återkoppling sker kontinuerligt av verksamhetschef till både boende, närstående och
kund genom hela processen från händelserapport till utredning och anmälan.
Återkoppling kan ske på många vis, personliga möten, telefonsamtal, e-post och brev.
Återkoppling i verksamheten sker både individuellt med berörda medarbetare men även
i samband med APT och kvalitetsmöten.

___________________________________________________________________________________________________
Dokumentets titel: Kvalitetsberättelse
Upprättad: 2021-03-01

elser år 2020 för Äldre- och omsorgsnämndens verksamheter i intern och extern regi - ÄON 21/0058-1 Kvalitetsberättelser år 2020 för Äldre- och omsorgsnämndens verksamheter i intern och extern regi : Kvalitetsberättelse Attendo Hagtorp, bilaga 2

Sida 14 av 17

Synpunkter och klagomål
SOSFS 2011:9 5 kap. 3 §
Inom Attendo finns blanketten ”Vi vill bli bättre” som användas i syfte att fånga
synpunkter och klagomål. På blanketten kan berörd person skriva ner sina synpunkter,
positiva och negativa.
På Attendo Hagtorp finns blanketten tillgänglig: i huvudentrén i utskriven form,
verksamhetschef informera och lämnar den samband med inflytt i broschyr ”Välkommen
till Hagtorp” samt den broschyr som vänder sig till våra kunder vid
korttidsvård/växelvård ”Välkommen till Idun” . Under året 2020 har, i samband med
verksamhetschefens veckobrev, förfrågningar om synpunkter lämnats till anhörig.
Om klagomål eller synpunkter kommer in muntligt ansvarar den som tog emot det för
att det dokumenteras på blanketten ”Synpunkter och klagomål” snarast. Den lämnas
sedan till verksamhetschefen skyndsamt och hanteras i verksamhetens
händelsehantering ADD.
Om synpunkter eller klagomål inkommer skriftligt via brev eller mail, ska dessa
betraktas på samma sätt som en inkommen blankett. Inkomna synpunkter och klagomål
som rör brukare/klient ska dokumenteras i dennes journal och rapporteras som en
händelse i AttendoAdd (Händelserapport) som Synpunkter/förbättringsförslag eller
Synpunkter/klagomål och ingår på så sätt i verksamhetens händelsehantering.
Verksamhetschefen ansvarar för att synpunkter och klagomål följs upp genom att:






återkoppla till den som lämnat synpunkter och klagomål inom 48 timmar
vidta åtgärder för förbättring, förändring och utveckling
följa upp resultatet av åtgärderna
dokumentera resultatet
återkoppla resultatet till den som har lämnat synpunkter och klagomål

Alla synpunkter/klagomål tas upp på kvalitetsmöten varje månad.

Sammanställning och analys
SOSFS 2011:9 5 kap. 6§
Riskanalys


Under det gångna året har en riskanalys genomförts som bedömts haft stor risk
för att medföra brister i verksamheten. Dessa har varit:
o Riskanalys Basala Hygienrutiner
o Riskanalys Förväxling kunders läkemedel
o Riskanalys Besök inomhus Covid-19

Uppföljning avtalsuppföljning


Avtalsuppföljning har skett med Upplands-Bro kommun
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I oktober 2020 genomfördes en avtal uppföljning från Upplands-Bro
kommun avseende SoL och HSL. Attendo Hagtorp följdes upp inom 78
områden. Inom 52 områden var resultat helt överensstämmer med kravet
från beställaren Upplands-Bro kommun. Inom 25 områden påvisade
Attendo Hagtorp ett resultat som delvis överensstämmer med kravet från
beställaren Upplands-Bro kommun. Endast 1 område påvisade ett resultat
som inte överensstämmer med kravet från beställaren Upplands-Bro
kommun. Handlingsplan i syfte att säkerställa de områden som Attendo
Hagtorp ej uppfyller finns.
Patientnämnden
o Under verksamhetsåret 2019 har Hagtorp fått svara på ett ärende från
patientnämnden. Ärendet har rört omhändertagande. Efter svar till
patientnämnden har ärende avskrivits efter svar i januari 2020.
o





IVO
o Under året har en anmälan till IVO skickats. Efter svar och utredning lade
IVO ner anmälan.



Allvarliga händelser
o Under verksamhetsåret har det inträffat 16 allvarliga händelser. Fyra av
dem är allvarliga klagomål. De övriga 10 berör övriga allvarliga händelser.
Två av de allvarliga händelserna är inte färdig utredda. De fyra allvarliga
klagomålen berör, svar från patientnämnden enligt ovan, svar IVO,
allvarligt klagomål från anhörig samt omvårdnad. Inom området övrig
allvarlig händelse behandlas sex händelse när kund avviker från Attendo
Hagtorp, två berör allvarlig läkemedelshantering och två berör brister i
omvårdnaden. 16 av de 14 allvarliga händelserna är utredda och
åtgärdade med en åtgärdsplan.



SoL- och HSL-dokumentation
 Under året har granskningar av SoL -och HSL- dokumentation gjorts. I
samband med granskningar HSL-dokumentation gjord av medicinsk
ansvarig sjuksköterska, av 7 stycken patientjournaler, kan det konstateras
att dokumentationen avseende hälso- och sjukvård på Hagtorp når inte upp
till Attendos krav, index visar på 82% för godkänt krävs 90%. Den
sammanlagda bedömningen av hälso- och sjukvårdsdokumentationen på
Hagtorp är att den är det finns brister inom vissa administrativa områden.
Inom området för Senior Alerts parametrar finns brister. En åtgärdsplan
upprättas och verkställs. Under verksamhetsåret 2020 har ett
utvecklingsarbete och kompetensutveckling inom SoL-dokumentation
bedrivits. Vid granskning av SoL- dokumentation under 2020 där 10 st
slumpmässigt utvalda SoL journaler har granskat fann granskaren inga
brister utan dokumentationen bedöms som godkänd.
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COVID-19 granskning
o I juni gjordes en intern granskning av rutiner och riktlinjer vad
beträffar COVID-19. En central extern granskare från Attendo
besökte Attendo Hagtorp på plats för att granska att rutiner och
riktlinjer fanns på plats och att en förståelse och implementering
skett. Granskaren bedömde Attendo Hagtorp med godkänt
 Hygienrond
o En externhygien rond utfördes i slutet av november från Attendo
centralt. Granskningen gjordes av verksamhetschef utifrån
fastställda parametrar med anledning av den rådande pandemin
och en ökad smittspridning. Resultat bedömdes som godkänt
efter att verksamhetschef upprättat och infört hygienrutin i
personalens tvättstuga

Resultat
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3














Hagtorp har två sjukskötersketjänster. Under året har de två nyanställda
sjuksköterskorna sagt upp sig, Under hösten 2020 rekryterades och anställdes
en sjuksköterska. För att ytterligare säkerställa den medicinska säkerheten har
även en sjuksköterska från Attendo´s Mobila Team varit stationerad på Attendo
Hagtorp under sammaperiod.
Hagtorp har en kvalitetsgrupp bestående av kvalitetssamordnare,
verksamhetschef och HSL-ansvarig sjuksköterska. Kvalitetsgruppen träffas en
gång per månad.
Verksamheten arbetar enligt Attendos rutiner och riktlinjer och vid egenkontroll
i november erhöll Attendo Hagtorp godkänt.
Samtliga medarbetare dokumenterar i Safedoc
Dokumenterade genomförandeplaner finns för samtliga boende
Samtliga medarbetare förstår och kan rapportera avvikelser i vårt
avvikelsesystem ADD
Tre av våra avd har BPSD-ombud
Samtliga medarbetare har genomgått Basal Hygienrutin
Samtliga medarbetare arbetare efter rutiner och riktlinjer i syfte att förhindra
smittspridning av Covid-19
Samtliga medarbetare som är delegerade läkemedelsdelegering har genomgått
delegeringsutbildning enligt Attendo´s rutiner och riktlinjer.
Samtliga medarbetare arbetar med Mobil Omsorgs planeringsstöd
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Övergripande Mål för kommande år
Övergripande mål i kvalitetssäkerhetsarbetet för 2021 är:


att minska antalet fall med 10%



att bli godkänd i HSL-dokumentationen genom utbildningsinsatser, regelbundna
granskningar och uppföljningar



att registrera samtliga riskbedömningar i Senior Alert för att kunna se mönster
kring risker och arbetssätt samt öka engagemanget i teamet genom
utbildningsinsatser och aktivt arbete



påbörja registrering i BPSD-registret för att öka kvaliteten inom demensvården



att samtliga patienter ska ha genomförda och uppdaterade riskbedömningar med
eventuella hälsoplaner



komplett infektionsregistrering



att registrera samtliga dödsfall i Palliativa registret



att samtliga medarbetare har genomgått webbutbildning inom Demens ABC



att en läkemedelsgranskning har genomföras



att samtliga patienter har haft läkemedelsgenomgång med läkare och
sjuksköterska.



att natt- och dygnsfastemätning har genomförts 2 gånger under året.



att infektionsregistrering sker



att följsamhet av basala hygienrutiner har genomförts 1 gång under året
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Verksamhetsbeskrivning
Proffssystern i Stockholm AB bedriver verksamhet inom vård och omsorg av äldre och
personer med funktionsnedsättning.
Proffssystern har lång erfarenhet inom hemtjänst och hushållsnära tjänster. Vårt mål är att
kunna ge varje kund ett gott och tryggt liv. Verksamheten bedrivs på ett kvalitetssäkert sätt
och i enlighet med gällande lagstiftning. Kvaliteten i verksamheten utvecklas systematiskt och
fortlöpande.
Målgrupp
Vår målgrupp är äldre och personer med funktionsnedsättning i behov av hemtjänst.
Inriktning
Proffssystern erbjuder en mångkulturell insats där alla, oavsett etnisk bakgrund, får en god
omsorg och möts med respekt och där de kan känna sig trygga och bevara sina traditioner
samt sin religion. Vi anpassar och tar fram en detaljerad genomförandeplan till kunden för att
säkerställa att just dennes behov uppfylls i bästa möjliga mån.
Vi arbetar utifrån ett salutogent perspektiv och strävar efter att kunna ge våra kunder
möjlighet att bevara sin nuvarande funktion och stimulera de sämre fungerande funktionerna.
Vi har kompetenta medarbetare som arbetar tillsammans med kunden för att stärka dennes
självständighet.
Omfattning
Verksamheten bedrivs i åtta kommuner i Storstockholm och har kontor i fyra kommuner. De
anställda uppgår till cirka 200 personer med tillsvidare-, tim- och vikarieanställning.
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mycket allvarligt, för att uppskatta vilka negativa konsekvenser som skulle kunna bli följden
av händelsen. Resultatet av arbetet sammanställs och införs i en tabell och utifrån det planeras
åtgärder för att minska risken för att händelsen ska kunna inträffa igen. Nedanstående är
exempel på områden som identifierats som hög risk under 2020 och åtgärder för att hantera
dessa.
Riskområde
Social
dokumentation

Negativa
konsekvenser
Utebliven
information

Tid, kontinuitet och
tillfälliga
förändringar.

Uteblivet eller sent
besök

Rekrytering av rätt
kompetens

Kunden drabbas

Besvär med
ensamhet
Framförande av
synpunkter och
klagomål.

Kunden drabbas
Kunden vet inte vart
hen ska framföra
synpunkter och
klagomål

Åtgärd
Enhetschef kontrollerar systematiskt social
dokumentation 2 gånger i månaden.
Enhetschef fördelar det dagliga arbetet och
har tät kontakt med medarbetare och kunder
och vidtar snabba åtgärder. Medarbetare är
instruerade att alltid anmäla sen ankomst.
Kunderna får kontaktpersonen arbetsnummer
där kunden kan komma i kontakt med
personal vid behov.
Proffssystern ställer högre krav vid
anställning av personal och vidareutbildar
existerande personal. Personalen ska ha
adekvat utbildning inom området samt goda
kunskaper i svenska språket.
Kunden får begära om mer socialsamvaro
från biståndsenheten.
Vid hembesök ges hempärm med
information om vem som kunden ska ta
kontakt med att framföra synpunkter och
klagomål samt att det finns blanketter i
pärmen där kunden kan skriftligen framföra
synpunkter och klagomål. Det framgår även
vid hembesök att synpunkter och klagomål
även kan framföras till kommunen om
kunden inte får respons av sin hemtjänst.

Vi arbetar regelbundet med riskanalys inom arbetsmiljöområdet och till vår hjälp har vi en
checklista. Checklistan omfattar arbetsmiljön för medarbetaren i utförandet av uppdraget hos
kund. Denna checklista används vid första hembesöket eller vid förändring av uppdraget.
Riskbedömningen utförs av enhetschef eller kontaktperson.
Vi arbetar också med riskanalys avseende brand- och fallrisk i hemmet och har två checklistor
till hjälp som används vid första hembesök eller vid förändring av uppdraget.
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Uppföljning genom egenkontroll
Under året har nedanstående förbättringsområden identifierats i arbetet med egenkontroller:
•
•
•
•
•

Dokumentation inklusive social dokumentation
Larmrutiner
Nyckelhantering
Medarbetarsamtal
Samarbete mellan dag- och kvällspersonal

Ledningsgruppen har följt upp att verkningsfulla åtgärder har vidtagits för bristerna. Vi har
under 2020 också infört ett system där ansvarig enhetschef utför en egenkontroll en gång i
månaden.
Verksamheten har också ett kontrollprogram för att säkra kvaliteten på insatser hos kund.
Kontrollen görs, av enhetschef eller kontaktperson, vid hembesök med en frekvens på minst 2
gånger/år. Vi följer då upp hur kunden/närstående upplever samarbetet med Proffssystern och
hur utförandet av insatserna har fungerat. Vi ser kontrollen som en förutsättning för att
kvalitetsarbetet ska ge det förväntade resultatet.
Ledningsgruppen har förutom ovanstående ett regelbundet arbetssätt att följa upp
verksamheten avseende till exempel:
•
•

utvecklingsplanen för verksamheten och dess fokusområden
utvecklingsplan för medarbetarna.

Utredning avvikelser
Skyldigheten att rapportera missförhållanden eller risk för missförhållanden i verksamheten
ingår som en obligatorisk del i introduktionen av nya medarbetare. Introduktionen signeras av
medarbetaren. Fortlöpande information om rapporteringsskyldighet och Lex Sarah ges på
APT-möten och i förekommande fall vid eventuell händelse.
Under 2020 har det inrapporterats 9 avvikelser hos kund varav 13 avsåg fall inom UpplandsBro kommun:
•
•
•
•
•
•
•

2 avvikelse avseende missat kvällsbesök
1 avvikelse avseende miss i informationsflöde
2 avvikelse avseende registrering av kund i systemet
2 avvikelser avseende beställning av matlåda
1 avvikelse avseende hantering av företagsbilar
1 avvikelse avseende hantering av larmrutiner
1 avvikelse ledde till anmälan enligt Lex Sarah.

5

ättelser år 2020 för Äldre- och omsorgsnämndens verksamheter i intern och extern regi - ÄON 21/0058-1 Kvalitetsberättelser år 2020 för Äldre- och omsorgsnämndens verksamheter i intern och extern regi : Kvalitetsberättelse Proffssystern, bilaga 3

Proffssystern i Stockholm AB

Upprättad den: 2020-01-23

Alla avvikelser har analyserats och åtgärder har vidtagits, såväl kortsiktiga som långsiktiga,
för att det inte ska inträffa igen. Exempel på genomförda åtgärder är förbättrad information på
APT samt individuell uppföljning med berörd personal vid samtliga tillfällen.

Klagomål och synpunkter
Proffssystern välkomnar alltid klagomål och synpunkter från våra kunder och deras
närstående. Inkomna avvikelser/synpunkter ser vi som en grund till fortsatt kontinuerlig
utveckling av verksamheten. Det finns flera sätt att komma i kontakt med oss:
•
•
•
•
•

personligt besök på vårt kontor
mejl
brev
telefonsamtal
blankett för synpunkter och klagomål.

Även via vår kundnöjdhetsmätning finns utrymme för kunder och deras närstående att
utvärdera vår verksamhet och lämna förslag till förbättringar.
Under 2020 har 6 klagomål inkommit till verksamheten i Upplands-Bro kommun.
•
•
•

2 klagomål avser serviceinsatser där kunden inte blev nöjd med utfört inköp
1 klagomål avser där kunden upplever att personal inte respekterat kundens hem.
3 klagomål avser omsorgsinsatser där detaljerna i hur omvårdnaden ska utföras
inte är enligt önskemål.

Samtliga klagomål har registrerats, analyserats och åtgärder har vidtagits.

Samverkan
För kundens bästa och för insatsens bästa kvalitet krävs ett gott samarbete mellan de olika
aktörerna. Vi har rutiner för kontakter med myndigheter och närstående med syfte att få en
god samverkan av aktiviteter rörande kunden. Enhetschef har också regelbundet, i stort sett
varje vecka, kontakt med kunder och närstående via telefon eller hembesök.
Enhetschef deltar i olika samverkansmöten med sjukvården, myndigheter samt olika
föreningar och intresseorganisationer för att säkerställa samverkan mellan alla inblandade
aktörer.
Vid behov av ytterligare samverkan mellan de olika aktörerna inom vården deltar vi också i
SIP – Samordnad Individuell Planering.
Samverkan mellan enhetschef och arbetsgrupp sker dagligen. Vi genomför även 10 APT per
år där närvaro är obligatorisk.
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Medarbetarnas medverkan i kvalitetsarbetet
Medarbetarnas delaktighet i kvalitetsarbetet utgör en förutsättning för att verksamheten ska
bedrivas i enlighet med verksamhetens övergripande mål. Därför har vi under 2020 fortsatt
arbetet med att öka personalens förståelse för vikten av att rutiner följs och att avvikelser
rapporteras och dokumenteras. För att ytterligare öka medarbetarnas engagemang och
medverkan i kvalitetsarbetet involveras de i olika aktiviteter, till exempel deltar
kontaktpersonen i planeringen av insatserna och uppförandet av genomförandeplanen samt
uppföljningar. Vi går på APT igenom hur man fyller i olika blanketter rent praktiskt samt
diskuterar skillnader mellan avvikelser och klagomål samt vad Lex Sarah innebär.
Vid introduktion av en ny medarbetare ingår genomgång av för befattningen kritiska
processer och rutiner. Därefter sker löpande genomgång av rutiner och policys på APT och
andra personalmöten. Uppdaterade eller nytillkomna rutiner skickas ut till medarbetarna via
mail. Vid eventuell händelse går vi igenom, det som inträffat och de berörda rutinerna och
arbetssätten, med aktuella medarbetare.
För att säkerställa ett gott bemötande och ett professionellt förhållningssätt hos medarbetarna
har vi en egen bemötandepolicy som medarbetarna godkänner och signerar vid anställning. Vi
diskuterar den på APT och övriga personalmöten samt tar upp den vid medarbetarsamtal.
Enhetschef har daglig enskild kommunikation med medarbetarna avseende kunder och
arbetets utförande. I det ingår vid behov reflektion avseende kundbemötande och
professionellt förhållningssätt.

Sammanställning, analys och resultat
Utvecklingsplan
Bristområdena som identifierades vid egenkontrollen har legat som grund för
utvecklingsplanen 2020. Arbetet med att förbättra social och övrig dokumentation fortgår
kontinuerligt genom bland annat löpande utbildning. Egenkontroller som nu även görs
kontinuerligt av enhetschef har givit positivt resultat. I arbetet med medarbetarsamtal har
fokus lagts på uppdatering av individuell utvecklingsplan.
Händelser av betydelse under året
Det inträffade tre stora förändringen avseende verksamheten i Upplands Bro. Den största och
det som påverkat verksamheten på alla sätt är den ännu aktuella Corona-pandemin som
verkställdes av staten 2020-03-16. Nya rutiner gällande hygienrutiner och rutiner gällande
skyddsutrustning vid misstänkt eller konstaterad smitta. Åtgärder vid brist på
skyddsutrustning samt andra artiklar för att arbeta kvalitetssäkert. Den andra stora
förändringen för 2020 är när 3Systraromsorg avvecklades och kunder och anställda fick
möjlighet att välja att ha sin hemtjänst resp. anställning hos Proffssystern. Majoriteten av alla
kunder och anställda från 3Systrarmsorg valde att komma över 2020-06-01. Den tredje
förändringen avseende verksamheten är att anhöriganställning upphördes 2020-12-31.
7
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Proffssystern i Stockholm AB

Upprättad den: 2020-01-23

Verksamheten informerade samtliga kunder och anhöriga om att anhöriganställning avvecklas
202-12-31. Vi har haft flera dialoger med anhöriganställda kunder och en handlingsplan
upprättades för upphörandet.
Kunders och närståendes delaktighet i kvalitets- och utvecklingsarbetet
Kundbesök/hembesök sker både planerat och vid behov. Under besöket är närstående alltid
välkomna om kunden så önskar. Information om möjligheterna som finns för att framföra
synpunkter lämnas både skriftligt och muntligt till både kunden och dennes närstående vid
första hembesöket.
Vi hade under 2019 infört träffar för närstående - två gånger per år, vilket har fått avvaktas
under 2020, till dess att restriktionerna avseende corona-viruset lättas.
Utbildningssatsningar som verksamheten har genomfört under året
Verksamhetens mål är att all hemtjänstpersonal ska ha undersköterske- eller vårdbiträdesutbildning. Under de senaste åren så har närmare 100 medarbetare erhållit utbildning till
undersköterska. För de närmaste åren är planen att ytterligare 20–25 medarbetare skall
genomgå utbildning till undersköterska.
Följande utbildningar har under året genomförts för samtliga medarbetare:
•
•
•

webbaserad utbildning i bland annat vårdhygien, demens, diabetes och sparsam
körning
interna utbildningar i socialdokumentation
intern utbildning i basala hygienrutiner

Systematiskt brandskyddsarbete
Checklista för kontroll av brandskydd i hemmet samt instruktioner för agerande vid eventuell
brand, finns i hempärmen.
Samlad bedömning
Viktiga delar i det systematiska förbättringsarbetet såsom riskanalyser, egenkontroller och
avvikelsehantering och hantering av klagomål har fungerat bra i verksamheten. Vi kan
konstatera att en ständig utveckling sker i verksamheten och att år 2020 varit ett givande och
positivt år. Utvecklingsplanen har varit en starkt bidragande orsak till detta.
Utvecklingsarbetet fortsätter framåt och utvecklingsmål och -plan för 2020 kommer att stärka
verksamheten ytterligare.

Kista 2020-01-21

8

ättelser år 2020 för Äldre- och omsorgsnämndens verksamheter i intern och extern regi - ÄON 21/0058-1 Kvalitetsberättelser år 2020 för Äldre- och omsorgsnämndens verksamheter i intern och extern regi : Kvalitetsberättelse Destinys Care, bilaga 4

Kvalitetsberättelse
Destinys Care AB
2020
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Verksamhetsbeskrivning
Destinys Care AB startade sin verksamhet 2012-04 03. Destinys Care AB fick tillstånd att
bedriva personlig assistans för 3 personkretsen enligt LSS från Socialstyrelsen 2012-06-18
Destinys Care fick tillstånd att bedriva hemtjänst, ledsagar-avlösarservice under mars 2013 i
Upplands-Bro kommun. Detta tillstånd gällde för 3 år d.v.s. till och med mars 2017. Ny
ansökan skickades till Uppland-Bro kommun 15 december 2016. Ansökan har blivit godkänd
och beviljad av Uppland-Bro Kommun. Detta tillstånd för att bedriva hemtjänst, ledsagaravlösarservice gäller tillsvidare. Destinys Care har skickat ansökan till IVO i januari 2019 för
att få tillstånd att bedriva hemtjänst, ledsagarservice och avlösarservice. Beslutet från IVO
kom i oktober 2019. Destinys Care
Destinys Care AB har ansökt om tillstand hos IVO för att bedriva ledsagarservice,
avlösarservice i hemmet samt hemtjänst i början av 2019. Inspektionen för vård och omsorg,
IVO,bifallit Destinys Care AB:s ansökan 19 oktober 2019. Beslutet om tillstånd gäller från
och med dagens datum tills vidare. IVO utfärdat ett tillståndsbevis som skickaded tillsammans
med beslutet till Destinys Care. Skälen för beslutet IVO:s sammantagna bedömning är att
Destinys Care AB harförutsättningar att bedriva verksamheten med god kvalitet och säkerhet i
enlighet med 7 kap. 2 $ första stycket SoL och LSS. En kopia på beslutet har skickats till
kvaliteansvarige på Upplands-Bro kommun.
Destinys Care har sitt kontor på Femstenavägen 7 i Kungsängen. På Destinys Care finns en
verksamhetschef (kallad nedan VC) som ansvarar det dagliga verksamheten. VC ansvarar för
ledningssystemet och lägger tillsammans med samordnare upp gällande arbetsrutiner.
Verksamhetschefen har varit/är ansvarig för att fastställa övergripande mål för det
systematiska kvalitetsarbetet. Verksamhetschefen har tagit fram, fastställt och dokumenterat
rutiner för hur det systematiska kvalitetsarbetet kontinuerligt skall bedrivas för att kunna
styra, följa upp och utveckla verksamheten. Verksamhetschefen säkerställer att alla inom
verksamheten ska ha goda kunskaper om tillämpliga lagar, förordningar, föreskrifter och
Socialstyrelsens riktlinjer. Detta genom kompetensutveckling, utbildningar, fortbildningar och
handledning. Verksamhetschefen är även ansvarig för all kommunikation med brukarna, deras
anhöriga och alla anställda samt kommunikation med de berörda verksamheterna dvs
Försäkringskassan, kommun, biståndshandläggarna och Socialstyrelsen.
Det finns en samordnare och en personal och löneansvarig. De ansvarar för den dagliga
försörjningen av personal i samråd med VC. Samordnaren har ingen arbetsledande funktion
utan arbetar ”på uppdrag” av VC.
Det finns vårdbiträden, undersköterskor och sjuksköterskor på Destinys Care. Det finns även
tillgång till IT och teknisk support. All personal arbetar utifrån socialtjänstlagen.
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Mål för 2021
Övergripande mål för 2021 är att förebygga smittspridningen av Covid 19. Detta genom att
följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Detta bland annat att hålla avståndet,
stannar hemma om man är sjuk, använda rätt skyddsutrustning och vaccinerar mot Covid 19.
Målet karakteriseras av långsiktighet för ökad stabilitet, förändring och utveckling inom de
fyra områdena kvalitet, ekonomi, kund och medarbetare. Destinys Care styrelse har beslutat
om att konkurrera enbart med kvalitet.
Vision
Bemötande - Alla människors lika värde är grundläggande!
Lyhördhet - Vi utgår från att alla har olika behov och önskemål!
Kontinuitet - Ur alla perspektiv bara för din trygghet!
Kvalité
Vården och omsorgen på Destinys Care har under 2020 stärkts till det positiva. Destinys Care
har klarat av hantering av Covid 19 på ett bra sätt. Destinys Care hade inga Covid smittade
brukare under 2020. Det var ett bevis på den höga kvaliteten på Destinys Care.
Förebyggande åtgärder dvs användning av skyddsutrustning av alla personal börjades tidigt i
våras dvs i början av epidemin. En gruppchatt skapades i början av 2020 då all information
om Covid uppdaterades dagligen och meddelades till personal via denna chattgrupp.
Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande hygien följdes upp av alla medarbetare
på Destinys Care.
Egenkontrollen har gjorts bl. a på användning av skyddsutrustning, matlådor, Larm,
registrerade timmar, hygien, nyckelhantering. Kundundersökning har inte gjorts under 2020
då all fokus har legat på förebyggande åtgärder mot Covid 19. Däremot har rapporten från
Socialstyrelsen brukarundersökning lästes igenom och analyserades. All personal fått
information om denna rapport. Förebyggande åtgärder har diskuterats. En ny
brukarundersökning kommer att göras under hösten 2021 utav Destinys Cares
verksamhetschef. På Destinys Care skrivs arbetsscheman på planerings modulen på Life Care
för att på ett bra sätt strukturera arbetet. Det leder till att insatser och brukare inte på något sätt
kan missas vilket höjer kvalitén på vård och omsorgen vi ger. Alla insatser registreras på
LMO (Life Care mobil omsorg). Systemet har varit ganska nytt. Det har varit ganska mycket
fel och brister i systemet (LMO). Avvikelse har skrivits på alla felaktigheter i systemet och
rapporterades till systemansvariga på kommunen. En stor del av dessa systemfel har åtgärdats
i samarbete och samverkan med kommunens systemansvariga. Det har varit många möten
med systemansvariga på kommunen.
Till f
Under 2020 har det regelbundet varje månad hållits kvalitetsmöten med kvalitetssamordnare,
ekonomiansvarige och VC. Där varje händelserapport har behandlats och åtgärd och
uppföljning fastställts om nödvändigt. Personalmöte (APT) har inte erhållits regelbundet.
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Detta pga risk för smittspridning. Alla möte hålls digitalt. All information har getts via mail
och chattgruppen.
Vi har haft ett besök från kvalitetsansvarige på Upplands-Bro under våren 2014, ett besök
under våren 2015, ett besök under våren 2016 och ett besök under våren 2017 och ett besök i
hösten 2018. Sista besöket var i början av 2020. Rutinerna har kollats och diskuterats.
Destinys Care har fått mycket bra betyg med många godkända punkter. En del punkter har
kompletterats och åtgärds enligt kommentarerna från kvalitetsansvarige på Upplands-Bro.
Kompletteringar och åtgärdsplan har skickats till kvalitetsansvarige på Upplands-Bro.
Destinys Care har fått ett excellent resultat på brukarnöjdhet på brukarundersökningen som
Socialstyrelsen har genomfört under 2020.

Kontaktmanskap
Enligt Destinys Cares riktlinjer arbetar vi aktivt med att upprätthålla ett bra och fungerade
kontaktmanaskap. Under året har målet uppfyllts med att varje brukare har en kontaktperson.
Kontaktmanskapet har fått en viktigare roll pga den rådande situationen relaterad till Covid
19.
Kontaktpersonen ansvarar ytterst för arbetsplanen kring vårdtagaren samt att om brukaren inte
har några andra insatser än städ/larm ändå vet vem dennes kontaktperson är och ett
telefonnummer att ringa om den undrar över något och vill komma i kontakt med Destinys
Care. Kontaktpersonens huvuduppgift är att skapa trygghet för den enskilde, vara ett stöd för
de närstående och därigenom ge förutsättningar för god kontinuitet och bra kvalitet. Om
brukare eller anhöriga har frågor eller funderingar kring vården är det i första hand till
kontaktpersonen de skall vända sig till. Varje kontaktperson har skrivit en sammanfattning av
rutinerna för sin brukare och har lagt in det i pärmen hos brukaren så att alla personal ska göra
på samma sätt. Detta för att respektera och följa brukarens rutiner och önskemål och höjer
kvaliteten av den vård och omsorg som brukaren får. Brukarna har informerats att de får byta
kontaktperson när som helst om så de önskar sig.
Inom hemtjänsten är det biståndsbeslutet som ligger till grund för vilka insatser som
kontaktpersonen är huvudansvarig för. Namnet på kontaktpersonen (fast omsorgspersonal står
i kundens genomförandeplan).
Samverkan
Destinys Care har ett väl fungerade samarbete med socialchefen och biståndshandläggarna på
Upplands-Bro kommunen. Antingen VC eller samordnaren har alltid varit närvarande vid
kommunens LOV-samverkans möte. Till följd av Covid 19 har vi haft veckovisa samverkans
möte med biståndsenheten och MASen. Verksamhetschefen har deltagit i alla dessa
samverkans möten och rapporterat läget för brukare och personal inom Destinys Care samt
fått rapport om läget på andra verksamheter inom äldrevård och- omsorgen på Upplands-Bro
kommun.
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Det har varit ett välfungerande och nära samarbete mellan Destinys Care och kommunens-IT
ansvarig (ansvariga för LMO och life Care). Det har även varit ett välfungerande samarbete
mellan Destinys Care och larmansvariga i kommenens hemtjänst då behovet har funnits för
installering av trygghetslarm, Phonirolås, osv. Det har varit även en fungerande samverkan
mellan Destinys Care och kommunens nattpatrull då behov av överrapportering har funnits.
Destinys Care har även fått en bra och fungerande samverkan med Trygghemgång. Dessutom
finns det rutiner för samverkan dokumenterade i pärmen Intern Rutin.
Riskanalys
Riskanalys har gjorts med enighet med SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 § och HSLF-FS 2017:12.
Destinys Care har fortlöpande bedömt om det finns risk för att händelser skulle kunna inträffa
som kan medföra brister i verksamheten. All fokus har legat på riskanalys relaterad till
smittspridningen under 2020.
Med hjälp av ledningssystemet och dokumenterade rutiner har verksamheten arbetat för att
förebygga och hantera eventuella risker som framkommit vid riskanalysen. En riskanalys görs
även för varje brukare och skrivs i genomförandeplan.
Egenkontroll
Egen kontroll har gjort med enighet med SOSFS 2011:9, 5 kap. 2§, 7 kap. 1 § och HSLF-FS
2017:12. Verksamhetens kvalitet har följts upp och utvärderats genom egenkontroll. Nedan
kan ni se några exempel på hur Destinys Care har gjort egenkontroll:
Användning av rätt skyddsutrustning:
Personalen har fått tillgång till handskar, munskydd, visir, skyddsglasögon, engångs förkläde,
hand och yt desinfektionsmedel. Personalen har fått regelbunden information om hur olika
skyddsutrustning ska användas. Detta genom att lägga ut de aktuella dokument och filmer
från Socialstyrelsen. Egen kontroll har gjorts i hur personalen använder dessa
skyddsutrutsningar.
Registrering av utförda tider
Det använts mobiler (life Care/LMO) för att registrera utförda tiderna i LMO. Alla personal
har fått utbildning i det nya registreringssystemet via mobilen ”Life Care”. Anhöriganställda
använder också mobilen för registrering av utförda timmarna. Anhöriganställningen
upphördes 20-12-31. Mobilerna lämnades tillbaka till kontoret. Sammanlagd 33 mobiler finns
på kontoret tillgängligt för personalen
Kontroll av larm:
Det finns ca 50 kunder med trygghetslarm. Alla trygghetslarm har testats två gånger under
2020. Kommunens nya rutiner för hantering av larm har införts i verksamheten och följts upp.
Inga brister under 2020. Icke fungerande larmsystem hos kunderna rapporterades direkt till
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larmansvarige och åtgärdades omedelbart. Verksamheten får en rapport angående antal larm,
utryckning mm från larmcentralen regelbundet dvs en gång per månad.
Anmälningsärenden/klagomål
Under 2020 har kommit in ett par klagomål och en del avvikelser. Allt har rapporterats,
dokumenterats, åtgärdats och följts upp. Alla personal är informerade av dessa avvikelser.
Destinys Care har också skrivit en del avvikelse på Kommunens systemansvariga för
registrerings av utförda tiderna i Life Care samt Life Care utförare.
Ekonomi
Företaget har funnits i över 13 år i form av en enskild firma men ombildades till Aktiebolag
2012. Företaget kom igång på riktigt under 2013 då fick vi brukare (LSS) från
Försäkringskassan, Danderyd, Järfälla och Upplands Väsby samt hemtjänst och
ledsagarservice SOL och LSS från Upplands-Bro kommun. Företaget hade en omsättning på
16 000 000 kr under 2019. En kopia på årsredovisning för tidigare år kan lämnas vid begäran
till kommunen när som helst. Årsredovisning för år 2020 kan lämnas i slutet av mars 2020.
Destinys Care har fått stora kostnader relaterad till Covid 19 under 2020. Detta var relaterad
till extra kostnader för skyddsutrustningar samt extra personalkostnader relaterad till sjuklön.

Vid varje arbetsplatsträff informeras personalen om hur det ekonomiska läget ser ut för
verksamheten. Samt hur viktigt det är att arbeta utifrån uppdragen, att utföra de insatser som
är beviljade, varken mer eller mindre. En ekonomiansvarig är anställd och jobbar på kontoret.
Han betalar lön, skickar fakturor och rapporterar utförda insatser. En bokförare och en revisor
är också kopplade till verksamheten. Medarbetarens löner betalas via löneprogrammet Visma.
Utbetalning sker 25:e månad.
En löne-och utvecklingssamtal med alla anställda har gjorts under 2020.
Lönen/timersättningen kommer att höjas enligt kollektivavtal. Anhöriganställda avvecklades
under 2020 och och upphördes 20-12-31.
Medarbetare och kompetens
På Destinys Care arbetar en sjuksköterska som är även pedagog och står för interna
utbildningar. T.ex hygien, dokumentation, 17 undersköterskor varav en är specialistutbildad i
demensvård, 4 vårdbiträde, 2 ledsagare med adekvat gymnasieutbildning samt 2
omsorgpersonal och 3 anhöriganställda (varav 2 jobbar delvis som anhöriganställd). En av
dem är utbildad vårdbiträde och en av dem är undersköterskor. 1 administrativa personal med
adekvat utbildning inom ekonomi och lönehantering.
Rekrytering av ytterligare meriterade undersköterskor pågår kontinuerligt.
Rutinerna för anställning och anställningsintervjuerna har nu setts över.
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Destinys Care följer Kommunal kollektivavtal för tryggare anställningsformer. Det finns
pension och FORA försäkring för alla anställda.
Kompetensutveckling
Destinys Cares personal består till största del (80%) utav utbildade undersköterskor. Det
finns även vårdbiträden och personal med adekvat gymnasieutbildning. Destinys Care har
även personal med många års yrkeserfarenhet inom vården. Vid anställning av ny
medarbetare säkerställer vi att den nyanställde ska kunna behärska det svenska språket både i
tal och skrift. Vi kräver att utrikesfödda medarbetare visar intyg/betyg på SFI (svenska för
invandrare).
För att utöka kompetensen i verksamheten har Destinys Care skrivit avtal med
vuxenutbildningen och erbjudit sina anställda valideringskurser till undersköterska.
Ytterligare 2 av våra anställda har anmält till validering kursen till undersköterska. Kursen
börjar januari 2021. Destinys Care står för kostnaderna för valideringskursen.
Utbildning
Alla nyanställda på Destinys Care får en vecka introduktion. Under introduktionsveckan
säkerställer vi att den nyanställde får information om verksamhetens policy och rutiner.
Utbildning i Phoniro-Care, LMO och life Care ges under introduktionsveckan.
En undersköterska på Destinys Care är ansvarig för introduktion av alla nyanställda. Efter
introduktionsveckan ska introduktionsansvarige tillsammans med den nyanställde gå igenom
checklistan för personalintroduktionen och säkerställer att alla punkter har gåtts igenom.
Verksamhetschefen säkerställer att rutinerna är uppdaterat och är baserade på de aktuella
föreskrifterna. I övrigt har det varit korta utbildningar inom värdegrund, hygien,
dokumentation, lyftteknik och tidsregistrering i life Care. Minst 2-3 personal har deltagit i
anhörigs dagar, Demens och Alzheimers dagar som hade anordnats bland annat av UpplandsBro kommun.
Kund
Antal nytillkomna brukare har ökat under 2020 men samtidigt en del av våra kunder hamnade
på äldre boende. En del av brukare har tagit uppehåll från att får sina insatser utförda. Detta
pga rädslan för att bli smittad (Covid) av personal. För nuvarande har Destinys Care 75
brukare. Under 2020har regelbunden kontakt med brukarna hållits. Samtal med anhöriga/god
man sker kontinuerligt på distans via email eller telefon. Detta för att minska smittspridningen
tillföljd av Covid 19. När en ny beställning (brukare) skickas till Destinys Care tilldelas den
en kontaktperson som håller i ett ankomstsamtal tillsammans med samordnaren eller VC.
Närstående/god man är välkommen att delta i detta samtal om det finns sådant önskemål. I
anslutning till välkomstsamtalet delas även en samtyckeblankett till brukaren. Brukaren
samtycker då att hen har blivit informerad att Destinys Care behandlar hens personuppgifter
med enighet med EU:s nya dataskyddsförordning (2018). I samtyckeblanketten står att
Destinys Care behöver brukarens personuppgifter för att kunna utföra de beslutade insatser.
Detta bland annat för att kunna ha tillgång till beslut och genomförandeplan samt för att
kunna öppna dörren med det nickelfria systemet och registrera de utförda insatserna.
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Brukaren ska vara delaktig i alla samtal och planering. VC och samordnaren ansvarar och ser
till att det upprättas en genomförande plan för aktuella och nytillkomna brukare. Denna hålls
sedan uppdaterad vid förändringar. Genomförandeplan har upprättats för samtliga brukare och
lämnats till respektive biståndshandläggare. Personalen har tillgång till genomförandeplanen i
sina jobbmobiler via Life Care Mobil omsorg. Det finns även en kopia av
genomförandeplanen i pappersform i brukarens akt och bevaras i ett lås skåp på kontoret.
Detta för att personalen ska ha tillgång till det ifall om tekniken krångla till. Uppföljning sker
skett regelbundet och vid nya eller ändrade beslut. Utvärdering av insatserna sker regelbundet.
Utvärdering
Utvärderingen har gjorts muntligt kontinuerligt. Vi har haft många nöjda kunder. Kunderna
har rapporterat sin nöjdhet med Destinys Care till Socialstyrelsen genom den årliga rapporten,
genom att annonsera på Upplands Bro tidning och tackade personalen på Destinys Care, samt
rekommenderade företaget till alla i Upplands-Bro.
En kundundersökning (kundenkät) har gjorts utav Destinys Care under våren 2019 dock
svarsfrekvensen har varit för lågt för att kunna är sammanställda och sammanfatta det. En
kundundersökning skulle göras under hösten 2020 men det har inte gjorts då all fokus under
2020 var på hantering av Covid 19 och att minska smittspridningen.
Arbetsmiljö
En god arbetsmiljö innebär samverkan mellan människa och arbete genom social kontakt,
varierade och stimulerande arbetsuppgifter och teknisk utveckling. Arbetsmiljön skall
dessutom innebära hälsa, arbetsglädje och motivation gemenskap samt ett ansvarstagande för
var och en.
Vi som arbetar på Destinys Care skall tillsammans sträva efter en god fysisk, psykisk och
social arbetsmiljö som främjar en god hälsa på kort och lång sikt samt bidrar till utveckling av
verksamheten. Vi på Destinys Care följer Upplands-Bro lokala miljöplanen miljömål för
vilket är indelade i tre miljömålsområden:
•

Effektivare användning av energi och transporter (vi använder oss av miljöbilar)

•

Giftfria och resurssnåla kretslopp

•

Hushållning med mark, vatten och bebyggd miljö

Vi har pratat med kostansvariga på kommunen och från och med 2020 har vi fått matlådorna
levererat var annan dag. Detta minskar transporten från köket till Destinys Care och från
Destinys Care till kunderna. Syftet var att minska utsläppet och förbättra miljön.
Aktivitet
Personalen på Destinys Care brukade bjudas på mat och sociala aktiviteteter i samband med
APT-mötena och planeringsdagen men alla APT, planeringsdagen och julbordet blev inställd
under 2020 pga Covid 19.
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Arbetskläder: All personal använder arbetskläder med Destinys Care loggan på.
Arbestkläderna består av en kortarmad tunika och långa byxor, en fleecejacka och en
varmvinterjaka. Syftet var att förbättra hygien och arbetsmiljön. Det finns tillgång till
tvättmaskin och torkmaskin och allt tvättmedel på kontoret.
Lokal: Personalen på Destinys Care har tillgång till en fin, ljus och nyproduktion lägenhet
med stor matsal, personalrum, toalett och badrum, vilorum. Samtliga personal har tillgång till
företagets mobiler, bilar och datorer.
Tillgänglighet: Alla dagar kl. 07:00-22:00.
Mobil:

Underskrift

Destinys Care
Verksamhetschef
2021-01-11
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1

Presentation, syfte och mål

Verksamheter inom äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden ska systematiskt
och fortlöpande säkerställa att de efterlever krav på kvalitet. Den föreskrift som reglerar
nämndens skyldigheter är Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS
2011:9. Av föreskriften framgår att en årlig kvalitetsberättelse bör upprättas. I
berättelsen från föregående kalenderår ska det framgå:
•
•
•

Hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra
verksamhetens kvalitet har bedrivits under föregående kalenderår
Vilka åtgärder som har vidtagits för att säkra verksamhetens kvalitet
Vilka resultat som har uppnåtts

Kvalitetsberättelsen ska vara så detaljerad att:
•
•

Det går att bedöma hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla
och säkra kvaliteten har bedrivits i verksamhetens olika delar
Informationsbehovet hos externa intressenter tillgodoses

Varje enhet upprättar sin egen kvalitetsberättelse för att tjäna som underlag för
förbättringar i den egna verksamheten. Berättelsen görs känd för medarbetare dels för
att få lättillgänglig information om hur föregående års kvalitetsarbete har utvecklats och
vidare som underlag för kommande års arbete med de prioriterade aktiviteter som har
uppmärksammats som förbättringsområden. Kvalitetsberättelsen med resultat utgör ett
gott underlag vid planeringsdagar och de återkommande kvalitetsråd som
verksamheterna har etablerade.
En nämndövergripande kvalitetsberättelse är en sammanfattning av enheternas arbete
och ska ge äldre- och omsorgsnämnden en övergripande bild av kvalitetsarbetet och
vilka uppmärksammade områden som har identifierats. En mer detaljerad beskrivning
finns att ta del av i de enhetsvisa berättelserna.
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2

Inledning

En kvalitetsberättelse ska beskriva hur verksamhetens kvalitetsarbete för föregående år
har bedrivits. Den ska ge svar på vilka resultat som har uppnåtts inom verksamhetens
kvalitetsarbete samt vilka åtgärder som är vidtagna för att säkra kvaliteten.
Kvalitetsberättelsen ska vara till nytta för verksamheten själv. Där ska såväl
medarbetare som verksamhetsansvariga kunna identifiera förbättringsområden och med
detta lägga en plan för kommande arbete, med de prioriteringar som är mest angelägna
att göra.
Den kvalitetsberättelse som skrivs på nämndnivå är en sammanfattning av de viktigaste
identifierade delarna inom nämndens alla verksamheter och syftar till att ge politiken en
uppfattning om helheten.
Inför år 2020 gjordes förändringar av rubriksättningar i kvalitetsberättelsen. Tidigare år
noterades ett behov av att kvalitetsberättelsen behövde skrivas på mer detaljerad nivå
för att tjäna sitt syfte att användas i verksamheternas förbättringsarbete. Rubrikerna
speglar nu bättre det krav som Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) anger.
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3

Verksamhetsinriktning och ansvar

3.1 Målgrupp
Äldre- och omsorgsnämnden ansvarar för omsorg av äldre samt personer som är under
65 år med behov av hemtjänst, vård- och omsorgsboenden samt förebyggande
verksamhet. Nämnden ansvarar också för hälso- och sjukvårdsinsatser upp till
sjuksköterskenivå i särskilt boende för äldre samt inom dagverksamhet för personer
med demenssjukdom under den tid individen vistas i verksamheten.
Biståndsenheten är Äldre- och omsorgsnämndens myndighetsenhet. Enheten ansvarar
för äldreomsorg och handlägger ärenden enligt socialtjänstlagen, (SoL). Trygg förstärkt
hemgång är organiserat under biståndsenheten.
Utföraravdelningen bedriver i egen regi hemtjänst, vård- och omsorgsboenden inklusive
servicehus, hälso- och sjukvård samt förebyggande verksamhet. Den förebyggande
verksamheten omfattar dagverksamhet för personer med demenssjukdom,
träffpunktsverksamhet, volontärsamordnare, anhörigkonsulent samt heminstruktör för
syn och hörsel.
Under år 2020 avvecklades Allégården och denna rapport hanterar därmed
Kungsgårdens och Norrgårdens vård- och omsorgsboende.

3.2 Lagstiftning
I huvudsak styrs verksamheterna av Socialtjänstlagen (2001:453). Samtliga
biståndsbeslut inom nämndens verksamhetsområde fattas enligt socialtjänstlagen. I de
verksamheter där nämnden har hälso- och sjukvårdsansvar ligger hälso- och
sjukvårdslagen (2017:30) till grund. Därutöver finns Socialstyrelsen föreskrifter,
allmänna råd och författningar samt andra lagar.
Nedan anges ett urval av andra viktiga lagar/författningar:
- Patientlagen (2014:821)
- Patientsäkerhetslagen (2010:659)
- Kommunallagen (2017:725)
- Socialförsäkringsbalken (2010:10)
- Offentlighet- och sekretesslagen (2009:400)
- Dataskyddsförordningen (EUs General Data Protection Regulation (GDPR) trädde i
kraft i maj 2018 vilken ersatte den tidigare personuppgiftlagen)
- Förvaltningslagen (2017:900)
- Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:5) om Lex Sarah
- Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om Dokumentation i
verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS
Det pågår en utredning gällande en ny eventuell äldreomsorgslag som är viktig att
bevaka framledes.
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Varje enskild verksamhet ska ha en uppdaterad laglista för att säkerställa lagefterlevnad
inom verksamheten.

3.3 Uppdrag och ansvar
Inom samtliga verksamheter har en ansvarsfördelning för det systematiska
kvalitetsarbetet tagits fram. Enhetschef har det yttersta ansvaret för att säkra och
utveckla kvaliteten. Avdelningschef för äldre- och omsorgsavdelningen stämmer
regelbundet av arbetet inom nämndens samtliga verksamheter och samverkan sker även
mellan verksamheter för att lära av varandra.
Verksamheterna har månadsvisa kvalitetsråd där bland annat avvikelser, synpunkter och
klagomål följs upp på övergripande nivå. Kvalitetsråden är sammansatta på lite olika
sätt inom olika verksamheter. Information från kvalitetsråden lyfts vanligtvis på APT
där medarbetarna får möjlighet att påverka. Omsorgsmedarbetare delaktiggörs
exempelvis även genom arbete med ombud för olika områden såsom
dokumentationsombud, värdegrundsombud med mera.
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4

Föregående års identifierade
förbättringsområden

Äldre- och omsorgsnämndens verksamheter har under år 2020 i hög grad präglats av
den pågående pandemin och smittspridningen av covid-19. Vid krisberedskap och
krishantering ansvarar Äldre- och omsorgsnämnden för att socialtjänsten och hälso- och
sjukvården uppfyller samma lagkrav på säkerhet och uthållighet som under ordinarie
verksamhet. På kort tid har nya arbetssätt och omfattande utbildningsinsatser
genomförts. Verksamheten har anpassats efter rådande omständigheter och vissa delar
har tillfälligt stängts ned eller begränsats. En betydande del av det planerade
förbättringsarbetet för år 2020 har därmed också blivit påverkat av pågående pandemi.
Nedan beskrivs kortfattat de förbättringsområden som identifierades år 2019 och
arbetades med under år 2020:
Biståndsenheten
•
•
•

Genomförd aktgranskning år 2019 visade att det fanns förbättringsområden
gällande bland annat kommunicering av utredning och beslut, samordnad
individuell plan saknades i vissa ärenden, röd tråd i ärendena kan förbättras.
Mål att öka antalet avvikelser och förbättringsförslag i den egna verksamheten
och uppmuntra medarbetare att skriva avvikelserapporter som ett led i
förbättringsarbetet.
Se över möjlighet att förbättra den systematiska uppföljningen av utredningar.

Förebyggande enheten
•
•

Värdegrundsarbete.
Avvikelsehantering med mål att medarbetarna skriver fler avvikelserapporter.

Kungsgården
•

Värdegrundsarbetet behöver förbättras.

Norrgården
•
•
•
•
•

Måltid och måltidsmiljö.
Motivera till ökat deltagande i brukarundersökningen.
Rutiner för dokumentation behöver uppdatering.
Värdegrundsarbete.
Miljöarbete.

Hemtjänst och servicehus
•
•
•
•

Mål att förbättra kundnöjdhet.
Kontaktmannaskap - implementering av rutiner och därmed tydliggöra
ansvarsfördelning.
Ökad kontinuitet.
Uppdatering av introduktionsrutiner.

Avdelningen för kvalitet- och verksamhetsstöd
•
•
•

Arbete med egenkontroller uppmärksammades som ett förbättringsområde.
Behov av ett digitalt avvikelsehanteringssystem.
Behov av att öka kunskapen om föreskriftens krav samt möjliggöra att skriva
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kvalitetsberättelserna som upprättas enhetsvis på en mer detaljerad nivå, i syfte
att den bättre ska kunna nyttjas inom enhetens förbättringsarbete.
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5

Egenkontroll

Sammanfattning av årets egenkontroller

Under året har systemstöd upprättats för att egenkontroller ska kunna dokumenteras och
följas upp digitalt. Utbildningsinsatser har genomförts för att öka kunskaperna om
egenkontroll till exempel kring när och hur dessa kan genomföras och användas inom
enheternas förbättringsarbete. Vid tidpunkten för utbildningsinsatserna slog pandemin
till med full kraft vilket medförde att arbetet delvis blev lidande.
Samtliga verksamheter har regelbundet under året genomfört egenkontroller. Nedan
beskrivs sammanfattningsvis vilka kontroller som är genomförda och vilka resultat som
kontrollerna gett.
Biståndsenheten
•

•
•

•

Genomgång har genomförts av vissa av enhetens rutiner. Efter genomgång och
inkomna förbättringsförslag har två rutiner lokaliserats som behövt uppdateras.
Det visade sig vid egenkontroll av larm att larmcentralen ibland saknar rätt
kontaktuppgifter till utförare. rutinen är uppdaterad för att avhjälpa risken. Rutin
för kommunikation och informationsöverföring har uppdaterats då dessa
uppmärksammats som bristande, fler samverkansmöten har införts för att
säkerställa behovet av informationsöverföring.
Aktgranskning är genomförd under år 2020 men resultatet hade i skrivande
stund inte inte analyserats.
Kontroll och rapportering av ej verkställda och verkställda beslut är genomfört
kvartalsvis enligt planering. Ej verkställda beslut har under år 2020 förekommit i
högre utsträckning än tidigare år och det beror på pandemins påverkan, där
exempelvis verksamhet delvis stängts, erbjudande av plats har nekats på grund
av oro och verksamhet till viss del begränsats.
Stickprover i journal har genomförts gällande:
o Att journalen ska följa en röd tråd - delvis uppnått.
o Att utredning ska inledas inom skälig tid - resultat saknas.
o Användning av IBIC - delvis uppnått.

Förebyggande enheten
•

•

Granskning av genomförandeplaner och levnadsberättelse vid två tillfällen,
första granskningen visade att 80 procent av brukarna hade aktuella
genomförandeplaner och levnadsberättelser och andra granskningen var
resultatet 100 procent.
Livsmedelshygien granskades vid två tillfällen, första granskningen visade 100
procent och vid andra kontrollen uppnåddes inte 100 procent. Åtgärder vidtogs
omgående.

Kungsgården
•
•
•

Månadsvis brukarmöten där frågor kring bemötande och möjlighet till
självbestämmande ställs. Ingen avvikelse rapporteras.
Månadsvis kontroll av följsamhet till värdegrundsarbetet - inga avvikelser
rapporteras.
Verksamheten beskriver även att kontroll av dokumentation, livsmedelshygien
med mera genomförs, men resultat av mätningarna saknas.
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Norrgården
•

•
•

•

Genomförandeplaner och dokumentation granskas månadsvis. Idag finns 100
procent genomförandeplaner. Det framkommer inte vilket resultat
verksamhetens månadsvisa egenkontroller har givit. Dock anges ett
förbättringsområde vara uppföljning i den sociala journalen.
Systematiskt brandskyddsarbete - inga större avvikelser har noterats.
Livsmedelshygien - dagliga kontroller genomförs, månadsvisa kontroller i
avdelningsköken. Inga resultat redovisas. Två besök av livsmedelsinspektör har
genomförts och ett föreläggande kring diskutrymme inkom, ombyggnation är
klar.
Hygien - intensivt arbete har skett inom detta område. Digital utbildning är
genomförd vid tre tillfällen. Kontroll av följsamhet har skett löpande och även
självskattning gällande följsamhet till hygienrutiner. Resultat saknas av
mätningarna.

Hemtjänst och servicehus
•

Inga egenkontroller anges i kvalitetsberättelsen för hemtjänst i egen regi. Vid
samtal framkommer dock att flertalet egenkontroller är genomförda såsom
följsamhet till basala hygienrutiner.

5.1 Identifierade förbättringsområden
Övergripande analys
Flera verksamheter beskriver att arbetet med egenkontroller delvis har blivit påverkat av
pågående pandemi då störst fokus lagts på att bedriva en smittsäker verksamhet både ur
brukarfokus och arbetsmiljöfokus. Att säkerställa individens behov av vård- och omsorg
har prioriterats.
I början av året initierades ett förbättringsarbete kring egenkontroller då detta även
tidigare år varit delvis bristande. Utbildningsinsatser för chefer och samordnare
påbörjades men fick avbrytas på grund av pandemin. Ett systemstöd för egenkontroll
byggdes upp som till viss del har använts. Fortsatta utbildningsinsatser är nödvändiga
under år 2021.
I verksamheternas kvalitetsberättelser framkommer till viss del vilka egenkontroller
som har genomförts. Vid samtal med cheferna har dock flera kontroller genomförts än
de som dokumenterats i kvalitetsberättelsen. I hög grad har samtliga verksamheter
arbetat med utbildning och följsamhet till basala hygienrutiner. Det finns ett
övergripande förbättringsområde att tydligare dokumentera genomförda kontroller samt
resultatet av dessa. Det är av stor vikt att analysera resultatet och dokumentera detta för
att kunna identifiera vilka förbättringsområden som finns, vilka åtgärder som behöver
vidtas och vilka ytterligare egenkontroller som behöver genomföras för att säkerställa
att åtgärderna gett önskad effekt.
Förbättringsområden som är identifierade inom verksamheterna
Biståndsenheten kommer fortsätta arbeta med de områden som identifierades
föregående år till exempel former för samverkan, uppföljning av arbetssätt för att
inredning ska inledas inom skälig tid och IBIC som metod. Vidare kommer
aktgranskningen att sammanställas och handlingsplan upprättas.
Inom vård- och omsorgsboende identifieras livsmedelshygien som förbättringsområde.
Äldre- och omsorgsnämnden, Kvalitetsberättelse 2020
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Social journalföring och då främst området kring uppföljning identifieras även som ett
förbättringsområde på Norrgården.
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6

Brukarundersökning

6.1 Genomförda brukarundersökningar
Årligen rapporterar kommunen in data till Socialstyrelsens så kallade Öppna
jämförelser. Öppna jämförelser gör det möjligt att jämföra hälso- och sjukvårdens och
socialtjänstens kvalitet i hela Sverige med hjälp av indikatorer. Resultaten av
jämförelserna ger insyn och kan användas för att följa upp, analysera och utveckla
hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens verksamheter på olika nivåer. Upplands-Bro
kommun har bidragit med data till undersökningen.
Kommunen deltog även i den nationella brukarundersökningen vad tycker de äldre om
äldreomsorgen. Resultat från denna har presenterats i ett enskilt nämndärende.
Deltagarantalet var för år 2020 begränsat, troligen på grund av pandemin, vilket gör att
resultatet bör tolkas med försiktighet.
Utöver detta har verksamheterna även genomfört egna brukarundersökningar:
•
•

Biståndsenheten lämnar en brukarenkät till samtliga brukare/anhörig efter varje
avslutat uppdrag. 47 enkäter lämnades under år 2020 och 30 svar har inkommit.
Även insatsen trygg förstärkt hemgång följs upp med enkät efter avslutat insats.
Förebyggande enheten genomför utvärdering med alla deltagare inom
dagverksamhet genom en utvärderingsenkät. Under perioden dagverksamheten
var stängd på grund av pandemin genomfördes intervjuer med alla anhöriga i
syfte att följa upp hemsituationen då deltagaren inte var på sin dagverksamhet.
Nöjdhetsmätning genomfördes även inom volontärverksamheten samt i den
anhöriggrupp som fokuserat på psykisk hälsa.

6.2 Resultat av brukarundersökning
Biståndsenheten
Biståndsenheten uppmärksammade två områden inom öppna jämförelser där riket
rapporterar brister och det var rutiner gällande samordning mellan äldreomsorg och
missbruksenheten samt kompetensutvecklingsplaner. Enheten beskriver att båda dessa
finns etablerade inom verksamheten.
Resultatet av brukarundersökningen har analyserats där flera frågor lyfts fram som
prioriterade inom enheten exempelvis om handläggarens beslut upplevs anpassat
utifrån brukarens behov:
Svar ja;
65 -79 år - 63 procent
80 år och äldre - 69 procent
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Intern brukarenkät för mätning av nöjdhet med trygg förstärkt hemgång visar:
Insatsen Trygg förstärkt hemgång bidrog till att jag kände mig trygg i mitt hem - utfall
90 procent
Stämmer mkt bra - 20 st.
Stämmer bra - 7 st.
Stämmer delvis - 2 st.
Stämmer inte alls - 0 st.
Förebyggande enheten
Flertalet egna undersökningar genomfördes där alla visade på goda resultat. Intervjuer
med anhöriga under stängning av dagverksamheten visade att verksamheten var saknad
och i vissa fall kunde en försämring ses hos deltagaren, detta bekräftas även av
biståndsenheten genom att personer ur målgruppen ansökte om vård- och
omsorgsboende.
Volontärverksamhetens undersökning visade att insatsen är mycket uppskattad. Även
volontärerna uppskattar att få möjlighet att engagera sig för Upplands-Bro kommun.
Psykisk hälsa anhöriggrupp utvärderades och fick positiv feedback.
Kungsgården
Kungsgården fick tyvärr inget eget resultat på brukarundersökningen, dock har en
handlingsplan tagit fram utifrån det övergripande resultatet i Upplands-Bro kommun.
Brukarintervjuer genomförts regelbundet gällande nöjdhet som fått goda resultat.
Norrgården
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Deltagandet år 2020 minskade till 40-60 procent från 60-80 procent 2019.
76 procent av brukarna tycker att personalen har tillräckligt med tid för dem,
vilket är oförändrat från 2019.
I bemötande får personalen 100 procent positiva svar, vilket är en ökning med
12 procent sedan 2019
Där man år 2019 kunde se en minskning av andel positiva svar är vid frågan om
personalen brukar informera dem om tillfälliga förändringar där andel positiva
svar 2019 var 37 procent och 92 procent år 2020.
Upplevelsen om att kunna påverka vilka tider man får hjälp har ökat från 56
procent 2019 till 75 procent år 2020.
I frågan om personalen tar hänsyn till önskemål om hur hjälpen ska utföras har
en ökning skett från 68 procent 2019 till 93 procent 2020.
I frågan om det är trivsamt runt om kring ditt boende har en minskning skett från
86 procent 2019 till 82 procent 2020.
I frågan om hur maten smakar har en minskning skett från 70 procent 2019 till
69 procent 2020.
Hur lätt är det att träffa läkare vid behov var 2019 58 procent och år 2020 till 31
procent 2020.
Hur lätt är det att få kontakt med personalen vid behov 2019 82 procent och
2020 81 procent.
Frågan om vetskap kring hur man kan framföra synpunkter och klagomål gav år
2019 resultatet 54 procent och 2020 47 procent en minskning med 7 procent.
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Hemtjänst och servicehus
Verksamheterna visar ett generellt positivt resultat. Kunderna har angett att de känner
sig lyssnade på, personalen har ett gott bemötande och att de känner förtroende för våra
medarbetare. Personalen kommer på den tid som är avtalad och tar sig tiden till att
utföra insatserna och de blir utförda på ett bra sätt.
Vi ser att vi kan förbättra oss inom området när det gäller kommunikation. Det finns
kunder som svarat att de inte känner till var de kan vända sig för att komma i kontakt
med hemtjänstens (egen regi) administration och att det kan vara svårt att komma i
kontakt med personalen. Kunderna har även uttryck att vi kan bli bättre på att lyssna på
deras önskemål om tider för besöken samt att meddela dem när vi behöver göra
förändringar av tiderna.
I resultatet kan man även utläsa att nästan 50 procent av de kunder som svarat på
undersökningen lider av ensamhet. Känslan av ensamhet kan ha ökat på grund av den
pågående pandemin. Det kom rekommendationer om att minska sina sociala kontakter
vilket framförallt är viktigt för våra äldre som är extra känsliga och riskerar att bli
allvarligt sjuka om de skulle infekteras.

6.3 Planerade och genomförda åtgärder
Biståndsenheten
Enheten har för avsikt att prioritera de områden som uppmärksammats som bristande i
brukarundersökningen.
Förebyggande enheten
Under den period som dagverksamheten på Kvistaberg var stängd erbjöds deltagarna
hembesök istället. Biståndsenheten erbjöd även utökade hemtjänstinsatser för de
brukare som vanligtvis vistas på Kvistaberg. Resultatet från genomförda
undersökningar indikerar att verksamheten har bra etablerade arbetssätt som kommer
fortsatt följas.
Kungsgården
Kungsgården planerar att vidta åtgärder för att öka motivationen att delta i 2021 års
brukarundersökning. Ett resultat bedöms som värdefullt underlag till förbättringsarbete.
Fortsatt arbete kommer ske med genomförande av egenkontroller/undersökning av
upplevelse av bemötande och följsamhet till värdegrund.
Måltiden bedöms fortsatt som ett förbättringsområde och för att mäta att åtgärderna ger
effekt kommer självskattning av måltiderna efter varje måltid fortsätta.
Brukarråd bedöms vara en viktig aktivitet för att inhämta de boendes åsikter och ge
påverkansmöjligheter. Dessa kommer regelbundet planeras in under år 2021.
Norrgården
Resultatet av årets brukarundersökning har tjänat som underlag för att sätta
verksamhetsmål i årets verksamhetsplan och även kopplade aktiviteter. Verksamheten
planerar även att arbeta motiverande kring fortsatt deltagande och högre svarsfrekvens.
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Hemtjänst och servicehus
Utvecklingsarbete är påbörjat vad gäller kontaktmannaskap, rutiner och ansvar behöver
utvecklas och tydliggöras. Med ett väl fungerande kontaktmannaskap bedöms
utvecklingsområdena gällande kommunikation och även kontinuitet kunna förbättras.

6.4 Identifierade förbättringsområden
Inom vård- och omsorgsboende har måltider fortsatt fokus och ett samarbete kommer
upprättas mellan de båda boendena och köket som är lokaliserat på Norrgården. Köket
har redan under år 2020 utvecklats genom att nya kockar och ekonomibiträde är
anställda.
Inom samtliga verksamheter behöver motivationsarbete genomföras i syfte att höja
svarsfrekvensen i brukarundersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen.
Både inom hemtjänst och vård- och omsorgsboenden är kontaktmannaskap och
kommunikation/information till brukare och anhöriga utvecklingsområden.
Övergripande analys
Verksamheterna har väl beskrivit vilka undersökningar som har genomförts och i hög
grad även vilka resultat som är uppnådda. Till viss del behöver förbättringar ske vad
gäller att tolka resultat och koppla adekvata åtgärder till resultatet. Vid samtal med
berörda enhetschefer framkommer även inom detta område att många åtgärder är
genomförda men inte tillräckligt dokumenterade.
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7

Synpunkter och klagomål

För att synpunkter och klagomål ska kunna tjäna som underlag för förbättringar behöver
verksamhetens rutiner för hanteringen vara väl kända, användas på ett enhetligt sätt och
tas tillvara med analys och resultera i förslag på eventuella förbättringar som analysen
visar.
Samtliga enheter har inrättade kvalitetsråd där synpunkter och klagomål utgör en
stående punkt. Blanketter, dokumentationsrutiner och återkoppling till den klagande tas
omhand enligt en tydlig arbetsgång.

7.1 Sammanställning synpunkter
Under år 2020 redovisas följande inkomna synpunkter och klagomål:
Biståndsenheten - tre synpunkter som handlade om avsaknad av eller sen återkoppling.
Förebyggande enheten -två synpunkter kring lokalerna på Torget 4 och Café 4.
Ansvarsfördelning för lokalerna på Torget 4 är otydlig och bör ses över.
Kungsgården - fem synpunkter gällande bland annat kommunikation, måltider och
smittskyddsåtgärder.
Norrgården - tre synpunkter gällande en fallolycka som skedde på boendet, en boende
som avvikit, uppkomna blåmärken.
Hemtjänst och servicehus - tre synpunkter gällande svårigheter att nå personalen,
borttappade nycklar, observation av fortkörning.

7.2 Genomförda och planerade åtgärder
Samtliga synpunkter har hanterats och besvarats omgående efter att de inkommit.
Åtgärderna varierar utifrån klagomålets innehåll. Nya rutiner har upprättas där behov av
det har funnits och samtliga klagomål och dess åtgärder har återrapporterats till
medarbetargruppen för ett lärande på verksamhetsnivå.

7.3 Identifierade förbättringsområden
Övergripande analys
I verksamheternas kvalitetsberättelser beskrivs att det inkommit ungefär tre synpunkter
per verksamhet under ett år. Bedömningen är att detta är väldigt få synpunkter och att
det sannolikt har inkommit betydligt fler synpunkter som hanterats till exempel i ett
telefonsamtal. Troligen har muntliga synpunkter inkommit såväl positiva som
förbättrade som inte har dokumenterats inom verksamhetens avvikelsehantering.
Bedömningen är att det finns behov av utbildning hos chefer, samordnare och även hos
medarbetare gällande synpunkter och klagomål. De synpunkter som finns
dokumenterade är dock hanterade enligt gällande rutiner.
Socialkontoret ser över möjligheten att införa ett digitalt avvikelsehanteringssystem som
hanterar avvikelser, lex Sarah, vårdskador samt synpunkter och klagomål.
Äldre- och omsorgsnämnden, Kvalitetsberättelse 2020
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8

Avvikelsehantering

Alla nämndens verksamheter har etablerade kvalitetsråd som hålls med regelbundenhet.
Dessa utgör forum för att bland annat analysera avvikelserna som inkommit under
månaden. Enheterna använder gruppens kompetens för att förbättra kvalitetskritiska
rutiner och processer. De beslut och förslag som kvalitetsråden kommer fram till
presenteras och diskuteras med övriga medarbetare. På arbetsplatsträffar (APT) samlas
information om inkomna avvikelser som underlag för kollegialt lärande och som tillfälle
att diskutera vilka förändringar och förbättringar som behöver göras. Enheternas
avvikelser och förbättringsförslag har bidragit till utveckling av enhetens rutiner,
främjat medarbetarnas delaktighet och bidragit till brukarnas säkerhet.

8.1 Avvikelser och förbättringsförslag
Biståndsenheten
Under år 2020 har nio avvikelser hanterats vilka berör bristande kommunikation mellan
biståndsenheten och utförare, ej avslutade uppdrag, ansökningshandlingar som inte kan
hittas.
Förebyggande enheten
Under år 2020 har fyra avvikelserapporter hanterats inom enheten. Tre av avvikelserna
handlade om brist i kommunikation med Norrgårdens kök varifrån maten levereras samt
med transportgruppen.
Kungsgården
12 stycken omsorgsavvikelser dokumenterades under år 2020 vilket kan jämföras med
45 läkemedelsavvikelser och 137 fall. Fall och läkemedelsavvikelser presenteras separat
i patientsäkerhetsberättelsen. Omsorgsavvikelserna har lite olika innehåll bland annat
uppkomna blåmärken, lång svarstid på larm, brister i kvittens gällande larm.
Norrgården
17 stycken omsorgsavvikelser inklusive förbättringsförslag dokumenterades under år
2020 vilket kan jämföras med 23 läkemedelsavvikelser och 113 fall. Fall och
läkemedelsavvikelser presenteras separat i patientsäkerhetsberättelsen. Flera avvikelser
och förbättringsförslag avser maten, dessa avvikelser inkom i huvudsak under den
period som maten levrerades från kostenheten.
Hemtjänst och servicehus
Antalet avvikelser som dokumenterats under år 2020 är 66 st. Det framgår inte om
hälso- och sjukvårdsavvikelser inom servicehus är inkluderade i dessa 66 avvikelser
eller om de enbart avser hemtjänsten.
Avvikelserna rör bland annat insatser som uteblivit, försenats eller flyttats i tiden utan
att kunden fått information om ändringen och då själva kontaktat verksamheten. Andra
områden som berörs är brister i bemötande, brister i utförandet av insatser, utebliven
eller felaktigt använd skyddsutrustning, borttappade nycklar, bristande hantering av
avfall som till exempel använd skyddsutrustning som lett till nedskräpning i samhället
och i bilar. Enheten fick även många avvikelser till en början när telefonväxeln
öppnades. Många upplevde att det blev svårt att komma fram och att det tog tid. Det var
Äldre- och omsorgsnämnden, Kvalitetsberättelse 2020
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även otydligt gällande växelns öppettider och hur den fungerade.

8.2 Lex Sarah
Inom nämndens verksamheter har fyra rapporter enligt Lex Sarah upprättats och utretts.
Dessa utreddes av extern utredare från dåvarande avdelningen för kvalitet- och
verksamhetsstöd.
Biståndsenheten och servicehuset i Bro
En av händelserna bedömdes som ett allvarligt missförhållande och en anmälan till
inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomfördes. Rapporten handlade om en
individ som hittades nedkyld utanför sin bostad i servicehus. Bakomliggande orsaker
som identifierades var bland annat bristande kommunikation mellan biståndsenheten
och utförare, brister i hantering av dörrlarm. Denna rapport berörde både
biståndsenheten och servicehuset i Bro.
Kungsgården
En rapport handlade om en brukare som på morgonen hittas av morgonpersonal med
avföring och kräks i sängen. Bedömningen efter genomförd utredning var att händelsen
utgjorde en risk för ett missförhållande.
Norrgården
En rapport handlar om skada vid ett fall och den andra rapporten handlar om en person
som avvek från boendet.

8.3 Genomförda och planerade åtgärder
Under år 2020 har möjligheter till inköp av ett digitalt avvikelsehanteringssystem setts
över. Förevisning av ett system har genomförts men inga beslut har ännu fattats
gällande inköp och implementering. Pågående pandemi har försenat detta arbete.
Avvikelser och förbättringsförslag
Verksamheterna beskriver att åtgärder vidtas fortlöpande när avvikelser inkommer.
Avvikelserna beskrivs lyftas på övergripande nivå på kvalitetsråden och återkopplas på
APT.
Biståndsenheten
Tidigare års brister i kommunikation mellan biståndsenheten och utförare av hemtjänst
har lyfts och hanterats på enheten. Kommunikationskanaler har tydliggjorts mellan
biståndsenheten och utförare av hemtjänst.
Gällande ansökningshandlingar som inte hittats så har biståndshandläggare haft kontakt
med ombud för enskild och informerat om att nämnda handlingar ej har inkommit till
enheten. Rutin finns och har särskilt uppmärksammats gällande registrering av inkomna
handlingar.
Förebyggande enheten
Kommunikationsvägar och rutiner för kommunikation har setts över.
Kungsgården
Äldre- och omsorgsnämnden, Kvalitetsberättelse 2020

18(28)

ndens verksamheter i intern och extern regi - ÄON 21/0058-1 Kvalitetsberättelser år 2020 för Äldre- och omsorgsnämndens verksamheter i intern och extern regi : Kvalitetsberättelse Äldre- och omsorgsnämdnens verksamheter i intern regi, bilaga 5

Gällande fall och läkemedel vidtas åtgärder på övergripande nivå tex inköp av
halksockor, funktionsbedömningar utveckling av utbildning kopplat till delegering. Se
vidare patientsäkerhetsberättelse. Omsorgsavvikelserna hanteras på individnivå.
Norrgården
Åtgärder består till stor del av tydliggörande av rådande rutiner och ibland uppdatering
av rutiner.
Hemtjänst och servicehus
Avvikelserna har hanterats fortlöpande. Det framgår inte av kvalitetsberättelsen vilka
åtgärder som vidtagits på övergripande nivå.
Lex Sarah
Utifrån genomförda utredningar enligt Lex Sarah har åtgärdsplaner tagits fram där akuta
och långsiktiga åtgärder beskrivs. Lex Sarah-utredningar återkopplas alltid på APT för
ett kollegialt lärande.
Biståndsenheten och servicehuset i Bro
•
•
•
•

Översyn av arbetssätt mellan myndighet och utförare
Kartläggning genomförd av kommunikations- samt informationsvägar mellan
socialkontorets verksamheter
Metod och arbetssätt gällande uppföljning av beslut samt inleda ny ansökan har
setts över
Rutiner för dörrlarm har gåtts igenom

Kungsgården
•
•

Rutin för nattarbete har tydliggjorts
Handlingsplan är framtagen och alla åtgärder är klarmarkerade

Norrgården
Åtgärder kopplade till de två lex Sarah-utredningarna saknas i kvalitetsberättelsen.

8.4 Identifierade förbättringsområden
Övergripande analys
Arbetet med avvikelsehantering har förbättrats sedan föregående år vilket kan ses
genom ökat antal avvikelser på alla enheter. Det tyder på att verksamheten har etablerat
bättre fungerande arbetssätt där medarbetarna vet att och hur de ska dokumentera
avvikelser. Det är dock fortsatt flest hälso- och sjukvårdsavvikelser som rapporteras och
inom detta område har verksamheterna kommit längre vad gäller att analysera dessa på
övergripande nivå och vidta åtgärder utifrån denna analys.
Trots en ökning av antalet omsorgsavvikelser så bedöms området fortsatt behöva
utvecklas. I en verksamhet där dygnet runt-omsorg bedrivs bör omsorgsavvikelser ske
och rapporteras dagligen. Utbildningsinsatser för såväl medarbetare som för chefer och
samordnare behövs.
Gällande upprättade rapporter enligt lex Sarah är dessa inte tillräckligt beskrivna i
någon av verksamheternas kvalitetsberättelser förutom hos biståndsenheten där en god
beskrivning görs av alla steg i ärendegången. Dock är dessa händelser väl utredda och
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dokumenterade i utredningsförfarandet. En bättre sammanställning och framförallt
beskrivning av åtgärder utifrån uppmärksammade brister bör lyftas i kommande års
kvalitetsberättelser.
Ett annat utvecklingsområde som kvarstår sedan föregående år är att all
avvikelsehantering fortfarande sker via pappersblanketter och sammanställning via
excel. För att säkerställa en rättssäker och en förbättrad process bör ett digitalt
avvikelsehanteringssystem etableras.
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9

Samverkan

Samverkan, såväl intern som extern, bedrivs i hög omfattning inom samtliga av
nämndens verksamheter. Samverkan är en viktig del då individer som har insatser inom
nämndens verksamheter ofta även har pågående kontakt med andra parter både internt
och utanför kommunens ansvarsområde.
Under år 2020 har stor del av samverkan förändrats på grund av rådande pandemi,
fysisk samverkan har övergått till digital samverkan, att ställa om har påverkat
omfattningen av samverkan under året.
Biståndsenheten
Samverkan sker med såväl interna som externa utförare. Samverkansmöten inom LOV
hemtjänst hålls terminsvis likasom samverkansmöten för vård- och omsorgsboende där
alla interna och externa utförare i kommunen bjuds in. Enheten har även deltagit i
arbetet med att utveckla dagverksamheten på Kvistaberg.
Samverkan kring demens sker med externa parter till exempel minnesmottagningen,
vårdcentraler och tandläkare deltar. Detta i syfte att öka tryggheten för den enskilde och
ha en gemensam bild av ansvar, resurser och arbetsgång.
Lokal samverkan psykisk hälsa vilket är en samverkansform i överenskommelse mellan
kommun och landsting. Syftet är att personer med psykisk
sjukdom/funktionsnedsättning och personer med missbruk och/eller
beroendeproblematik ska ges möjlighet till återhämtning och delaktighet i samhällslivet
på samma villkor som andra. Målet är att den enskilde får vård och insatser som är
samordnade mellan Upplands Bro kommuns socialkontor och vårdcentralerna Capio
vårdcentral i Bro och Kungsängens vårdcentral samt Beroendecentrum, PRIMA
vuxenpsykiatri, Upplands Bro Beroende och Prima vuxen Kungsängen Psykos.
Därutöver kan nämnas samverkan utifrån lagen om samverkan vid utskrivning från
sluten hälso- och sjukvård på individnivå, lokal och övergripande nivå, flertalet
nätverksträffar, anhörigsamverkan, samverkan mellan enheter inom socialkontoret tex
med vuxenenheten med mera.
Förebyggande enheten
Samverkan sker mellan utförarenheter där personal från förebyggande enheten ofta
stöttar andra enheter vid personalbortfall. Extern samverkan sker med till exempel
minnesmottagningen, genom olika nätverksträffar, föreningar inom i kommunen,
arbetsmarknadsenheten, Upplands-Brohus med flera.
Kungsgården
Kungsgården beskriver att god samverkan och stöd från andra enheter har varit aktuell
under pandemin. Kungsgården har fått stöd av andra utförarenheter vid personalbortfall
och även chefsstöd från andra kontor inom kommunen.
Norrgården
Samverkan sker både intern och externt och med flera parter bland annat
biståndsenheten, vuxenutbildningen, kulturskolan, Upplands-Brohus, larmutförare,
kyrkan med flera. Samverkans beskrivs som en viktig del av kvalitetsarbetet.
Hemtjänst och servicehus
Äldre- och omsorgsnämnden, Kvalitetsberättelse 2020
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Även inom hemtjänst och servicehus bedrivs samverkan såväl intern som externt.
Exempel på samverkansparter är ASIH (akut sjukvård i hemmet) och biståndsenheten.

9.1 Identifierade förbättringsområden
Samverkan mellan biståndsenheten och utförare av framförallt hemtjänst har
identifierats som ett förbättringsområde. Kommunikationen behöver stärkas där
brukarens behov ligger i fokus. Ett utvecklingsarbete är påbörjat inom området och
fortsatt arbete kommer ske under år 2021.
Kungsgården och Norrgården ser ett behov av förbättrad samverkan för att säkerställa
att de två kommunala vård- och omsorgsboendena arbetar utifrån en gemensam linje.
Arbetet är påbörjat och kommer fortsätta under året.
Norrgårdens kök levererar mat till både Kungsgården och förebyggande enheten.
Utökad samverkan är planerad mellan samtliga parter.
Förebyggande enheten och Norrgården planerar att återuppta samarbete med förskolan
under år 2021 när läget så tillåter.
Hemtjänsten beskriver ett behov av att starta upp samverkan med kommunens
vårdcentraler på ett mer strukturerat sätt än under tidigare år.
Övergripande analys
Olika typer av intern och extern samverkan bedrivs i hög grad inom nämndens alla
verksamheter, överlag bedöms samverkan fungera tillfredsställande och ge effekter för
nämndens målgrupper. Verksamheterna bedöms arbeta aktivt för att lokalisera
samverkansbehov och initiera kontakt när behov uppstår. Lokala rutiner finns
upprättade som beskriver samverkan och dess syfte. Utifrån den kommande övergången
mot en god och nära vård där allt skörare brukare sannolikt kommer finnas inom det
kommunala ansvarsområdet är samverkan fortsatt ett prioriterat område.
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10 Riskanalys
Riskanalyser ska genomföras i verksamheten för att upptäcka risker som kan leda till
oönskade negativa händelser. Syftet med en riskanalys är att identifiera och värdera
risker, identifiera de bakomliggande orsakerna och att föreslå åtgärder som minskar
riskerna eller dess konsekvenser. Riskanalyser kan genomföras på brukarnivå och
verksamhets- eller organisationsnivå.
Utifrån identifierade risker sätts åtgärder in som syftas till att negativa händelser/risken
inte ska inträffa dvs upprättande av förebyggande åtgärder. Riskanalyser på
övergripande nivå kan med fördel genomföras vid organisationsförändringar, införandet
av nya metoder, inför tex semesterperioder, vid många mindre avvikelser inom ett
specifikt område, av medarbetare uppmärksammade risker i arbetssätt/metoder.
Riskanalyser ur arbetsmiljöfokus redovisas inte i kvalitetsberättelsen utan hanteras inom
det systematiska arbetsmiljöarbetet.

10.1 Genomförda riskanalyser
Riskanalyser kopplat till Covid -19
Inom samtliga enheter har övergripande riskanalyser genomförts utifrån pågående
pandemi. Åtgärder har vidtagits för att säkerställa brukarnas vård- och omsorgsbehov
även under pandemin där verksamheterna behövt arbeta på nya sätt och stundtals haft en
pressad personalsituation. Tillgång till skyddsutrustning har varit en viktig risk att
hantera där åtgärderna syftat till att godkänd skyddsutrustning alltid ska finnas
tillgänglig. Vidare har risker identifierats gällande till exempel personalbortfall,
smittspridning bland brukare, följsamhet till basala hygienrutiner med mera.
Riskanalys kopplat till omorganisation inom Socialkontoret
En övergripande riskanalys är även upprättad utifrån den omorganisation socialkontoret
har genomfört under år 2020. Risker har belysts utifrån intern och extern samverkan,
kontinuitet i bemanning för ledning, ändrat arbetsinnehåll för administratörer med mera.
Riskanalyser på individnivå
Utöver riskanalyser på organisatorisk- och enhetsnivå genomförs även riskanalyser på
individnivå inom samtliga verksamheter. Biståndsenheten har genomfört 10 sådana
analyser under år 2020. Verksamheterna beskriver att individuella riskanalyser har ökat
under år 2020 med anledning av pandemin.

10.2 Planerade och genomförda åtgärder
Åtgärder utifrån genomförda riskanalyser kopplat till Covid -19
En mängd åtgärder vidtogs redan tidigt under pandemin. Utökad samverkan inom
socialkontoret etablerades omgående bland annat för att hantera personalbortfall. En
krisledningsstab sammansattes för att leda arbetet. Inköp av skyddsutrustning samt
utbildning gällande användandet av denna, påminnelse om kohortvård samt utbildning
inom basal hygien var viktiga åtgärder.
Äldre- och omsorgsnämnden, Kvalitetsberättelse 2020
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En inventering av enheternas kompetens upprättades i syfte att skapa underlag för att
bemanna andra verksamheter utifrån samhällskritiska yrkeskategorier och lägsta
bemanningsnivå. Medarbetare från andra kontor inom kommunen gick under perioder
in och stöttade äldre- och omsorgsnämndens verksamheter med personal.
Gruppaktiviteter byttes ut mot individuella aktiviteter. Dagverksamheten för personer
med demenssjukdom stänges delvis ned under en period av smittskyddsskäl, andra
anpassade aktiviteter erbjöds dock målgruppen. Rutiner togs fram för att kunna anordna
säkra besök inom vård- och omsorgsboenden och åtgärder sattes in så att de boende
kunde ha kontakt med anhöriga via exempelvis videosamtal när fysiska besök inte var
möjligt.
Tilläggsavtal tecknades med privata utförare för att kunna säkerställa bemanning inom
såväl intern som extern verksamhet. Avtalen behövde dock under år 2020 inte nyttjas.
Åtgärder kopplat till organisationsöversyn
En viktig åtgärd var att löpande informera om pågående förändringsarbete.
Information/synpunkter inhämtades och analyserades från flera funktioner innan beslut
fattades gällande hur den nya organisationen skulle se ut. Nya organisationen var på
plats från och med den 1 januari år 2021.

10.3 Identifierade förbättringsområden
Arbetet med genomförande av riskanalyser på individnivå fungerar väl, både vad gäller
genomförande och dokumentation i brukarens journal. Riskanalyser på övergripande
nivå har året 2020 handlat främst om pågående pandemi. Riskanalysernas resultat och
kopplade åtgärder är inte tydligt dokumenterade i kvalitetsberättelsen vilket är ett
förbättringsområde.
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11 Extern granskning
11.1 Genomförda externa granskningar
Biståndsenheten har under året låtit genomlysa den ersättningsmodell som ligger till
grund för ersättning av utförd tid i hemtjänst. Genomlysningen har gjorts av extern part.
En rapport har upprättats med förslag till åtgärder med aktiviteter som har påbörjats
under höst 2020. Arbetet fortsätter under år 2021.
Rapporten innefattar genomlysning av ersättningsavstämning mellan hemtjänstutförare
och biståndsenheten i kommunen. Syftet är att kartlägga processen kring
ersättningsavstämning och finna orsaken eller de orsaker som bidragit till den
omfattande administrationen kring ersättningsavstämningen mellan beställare och
utförare. Målet är att få till stånd en enklare och mindre detaljstyrd uppföljning mellan
biståndsenheten och hemtjänstutförare.
Utredaren ska föreslå åtgärder som syftar till:
• Högre kvalitet och effektivitet
• Förebyggande administrativa insatser
• Flexibla former för beslut inom hemtjänst
Genomlysningen har baserats på intervjuer med samtliga hemtjänstutförare i
kommunen,
biståndsenheten, avgiftshandläggare, systemförvaltare, ekonomicontroller och
kvalitetsutvecklare inom socialtjänsten, praktisk insyn i verksamhetssystemet kring
ersättningsavstämning både på beställarsida och utförarsida. Rapporten har därutöver
grundats på information som framkommit i förstudien, vilken genomfördes under
oktober 2019.
I mars år 2020 genomförde IVO telefonintervjuer på Norrgården. Syftet var att
kartlägga hanteringen av pågående pandemi. Verksamheten har inte fått någon
verksamhetsspecifik återkoppling från IVO i ärendet.
Övriga enheter har inte haft någon extern granskning.

11.2 Resultat av extern granskning
Genomlysning av ersättningsavstämning visade på följande utvecklingsområden:
1. Uppföljning är på en för detaljerad nivå, ett handhavandefel leder till nekande av
ersättning
2. Det finns för många valbara insatser för utförarna vilket leder till lätt handhavandefel
Samtliga förändringar planerades under 2020 och kommer utföras i samband med
versionsbyte av verksamhetssystemet Q1 eller Q2 2021.
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11.3 Planerade och genomförda åtgärder
Genomlysning av ersättningsavstämning
Genomförda åtgärder
Beslutsmeddelanden och beställningar Både beslutsmeddelande och beställning har kompletterats med tydlig standardfras som
tydliggör att det är brukaren som vid skapande av genomförandeplan fördelar beslutad
tid mellan insatser inom respektive insatskategori. Brukaren väljer själv vilka av de
beställda insatserna som ska utföras och när, samt i vilken mängd och hur.
Beslutsmeddelande skickas till brukare utan bedömd tid, men fortsättningsvis med
detaljer om vilka ansökta insatser som har beviljats respektive fått avslag.
Minska detaljstyrning i insatser Biståndsenheten har tillsammans med systemförvaltare planerat för att insatser ska ha
en bredare innebörd. Vissa insatser har slagits ihop, exempelvis Inköp och Ärende har
blivit en insats, behovet beskrivs i beställningstexten.
Följande ändringar har genomförts:
Inköp och Ärenden blir insats Serviceärende
Tvätt och Renbäddning blir insats Textilvård
Tillredning av måltider och Måltidsstöd blir insats Matsituation
Tillsynsstäd och Städ blir insats Daglig och periodisk Städ
Hygien och Toalettbesök innehåller ofta samma moment och har blivit insats Daglig
Hygien
Planerade åtgärder
Slå ihop insatskategorierna Omvårdnad och Service De insatskategorier med insatser som benämns omvårdnad respektive service slås ihop
till en. Denna förändring kommer spara tid för avgiftshandläggare vid debitering. Den
kommer också att spara tid för handläggare och utförare vid ersättningsavstämning då
det endast skickas en beställning istället för två.
Då alla insatser skickas i samma beställning gör det att brukaren kan fördela hela den
beställda tiden fritt mellan sina insatser oavsett om det är insatser tillhörande
omvårdnad eller service.
Detsamma gör att även besök med det som idag kallas serviceinsatser och
omvårdnadsinsatser kan utföras i samma besök och kan registreras i arbetsmobilen
samtidigt.

11.4 Identifierade förbättringsområden
De förbättringsområden som identifierats i genomlysningen har beskrivits under
föregående rubriker. Även åtgärdsplan för att hantera förbättringsområdena presenteras
under avsnittet planerade och genomförda åtgärder.
I övrigt har inga externa granskningar varit aktuella under år 2020.
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12 Plan för nästkommande år utifrån identifierade
förbättringsområden
Övergripande finns några förbättringsområden:
•

•

Verksamheterna beskriver, i sina respektive kvalitetsberättelser, relativt väl hur
arbetet sker med exempelvis brukarundersökningar, egenkontroller och
avvikelsehantering. Att beskriva resultatet av genomförda mätningar och
genomföra analys på övergripande nivå är ett förbättringsområde för alla
verksamheter. Resultatet av genomförda mätningar med tillhörande analys bör
ligga till grund för kommande års förbättringsarbete och kommande års
egenkontroller. Vidare behöver en tydligare röd tråd finnas i verksamheternas
kvalitetsberättelser där undersökningar/egenkontroller, analys och presentation
av resultat och kopplade åtgärder bättre beskrivas. Intervjuer med enhetschefer
visar att dessa delar genomförs men inte dokumenteras tillräckligt väl,
Utbildningsinsatser är nödvändiga.
Området avvikelsehantering och då främst omsorgsavvikelser är fortsatt ett
utvecklingsområde även om förbättringar noteras jämfört med föregående år. Ett
digitalt system för avvikelsehantering skulle underlätta arbetet. Under år 2021
kommer arbete fortlöpa i syfte att öka medarbetarnas kunskap kring
avvikelsehantering med mål att fler avvikelser ska rapporteras. Översyn av
möjligheterna till inköp av digitalt system för avvikelsehantering är påbörjat och
ska fortgå.

Av de verksamhetsspecifika kvalitetsberättelserna framgår följande
utvecklingsområden:
Biståndsenheten
•
•
•
•
•
•

Fortsatt utvecklingsarbete kring samverkansformer samt utvärdering av
genomförda åtgärder.
Sammanställa resultat av aktgranskning och upprätta åtgärdsplan utifrån
uppmärksammade förbättringsområden.
Utveckla användandet av IBIC (individens behov i centrum) som metod.
Fortsatt genomlysning och implementering av åtgärder gällande
ersättningsavstämning.
Förbättring av arbetssätt i syfte att individärenden följs upp likvärdigt.
Använda resultat av genomförda enkäter i verksamhetens förbättringsarbete tex
öppna jämförelser och brukarundersökning.

Förebyggande enheten
•

Enheten kommer att utveckla samverkan med biståndsenheten på
dagverksamheten för personer med kognitiv sjukdom genom regelbundna
uppföljningar av uppdraget.

Kungsgården
•

Fokus kommer ligga på att utveckla arbete kopplat till värdegrund.

Norrgården
•
•

Social dokumentation med fokus på uppföljning av insatser.
Rutiner gällande livsmedelshygien ska uppdateras.
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•
•
•
•

Motivationsarbete gällande högre deltagande i brukarundersökning då resultatet
av denna bedöms vara ett viktigt underlag för verksamhetens förbättringsarbete.
Fortsatt värdegrundsarbete.
Kontaktmannaskap och kommunikations/informationskanaler till den boendes
närstående ska prioriteras till exempel genom månadsbrev både på individnivå
och verksamhetsnivå.
Återuppta samverkan med skola och förskola.

Hemtjänst och servicehus
•

•
•
•
•
•

Fortsatt arbete under våren 2021 med att öka tryggheten för kunderna
(brukarna). Arbetet med kontaktmannaskap har startats upp och behöver
kontinuerligt utvecklas och utvärderas. Ansvaret som kontaktman ska
dokumenteras i en rutin så att det blir tydligt för våra medarbetare.
Alla kunder ska tillhandahålla en mapp med information och kontaktuppgifter
under våren 2021.
Alla rutiner ska gås igenom och uppdateras i en ny mall så att de får en tydlighet
och struktur som är gemensam. Arbetet kommer ske parallellt med andra
uppgifter under året.
Starta upp arbetet med egenkontroller och arbeta med dessa under året.
Starta samverkan med vårdcentralerna i kommunen under våren 2021.
Under år 2020 tillsattes en ny biträdande enhetschef inom enheten som under år
2021 kommer ta ett omtag kring enhetens kvalitetsarbete i stort.
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Datum

2021-04-29
Socialkontoret

Vår beteckning

ÄON 21/0005

1 (2)

Er beteckning

Äldre- och omsorgsnämnden

Tertialrapport 1 2021 - Äldre- och
omsorgsnämnden
Förslag till beslut
1. Äldre- och omsorgsnämnden godkänner tertialrapport 1 år 2021 med
bilagd åtgärdsplan för ekonomi i balans.
2. Äldre- och omsorgsnämnden översänder tertialrapport 1 år 2021 med
bilagd åtgärdsplan för ekonomi i balans till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Äldre- och omsorgsnämnden visar ett positivt resultat för första tertialen med
4,5 mnkr, vilket motsvarar 6,2 procent. Covidrelaterade kostnader uppgår till
6,6 mnkr. Överskottet beror i huvudsak på ersättning för covidrelaterade
kostnader från Socialstyrelsen tillhörande år 2020. Helårsprognosen visar ett
underskott med 0,6 mnkr. Åtgärdsplan för ekonomi i balans bifogas ärendet.
Tertialrapporten beskriver även hur arbetet kopplat till måluppfyllelse avseende
nämndmålen fortskrider, övergripande bedöms målen hittills vara delvis
uppnådda.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 29 april år 2021.

•

Tertialrapport 1 år 2021 – Äldre- och omsorgsnämnden, bilaga 1.

•

Åtgärdsplan för ekonomi i balans tertial 1 2021 – Äldre- och
omsorgsnämnden, bilaga 2.

Barnperspektiv

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Barns bästa bevakas genom att berörda verksamheter alltid bejakar
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1

Inledning

1.1 Vinjett
Äldre- och omsorgsnämndens verksamheter har under årets första månader präglats av
den pågående pandemin och smittspridningen av covid-19. Vid krisberedskap och
krishantering ansvarar Äldre- och omsorgsnämnden för att social omsorg samt hälsooch sjukvård uppfyller samma lagkrav på säkerhet och uthållighet som under ordinarie
verksamhet. Verksamheten har anpassats efter rådande omständigheter och förstärkts på
olika sätt i syfte att säkerställa patient- och brukarsäkerheten.

1.2 Ansvarsområde och organisation
Äldre- och omsorgsnämnden ansvarar för omsorg av äldre samt personer som är under
65 år med behov av hemtjänst, vård- och omsorgsboende samt förebyggande
verksamhet inklusive dagverksamhet för personer med demenssjukdom. Nämnden
ansvarar även för hälso- och sjukvårdsinsatser upp till sjuksköterskenivå för de som bor
på vård- och omsorgsboende eller servicehus samt inom dagverksamheten.
Äldre- och omsorgsavdelningens biståndsenhet handlägger ärenden enligt
socialtjänstlagen, (SoL). Verksamheten Trygg förstärkt hemgång, som under en
begränsad period ger utökade hemtjänstinsatser till enskilda där det föreligger oro efter
till exempel utskrivning från sjukhus, är organiserad under biståndsenheten. Äldre- och
omsorgsavdelningen bedriver hemtjänst, vård- och omsorgsboende samt förebyggande
verksamhet. Hemtjänst och vård- och omsorgsboende drivs i egen regi samt i privat regi
genom upphandling. Den förebyggande verksamheten omfattar dagverksamhet för
personer med demenssjukdom, träffpunktsverksamhet, volontärsamordnare,
anhörigkonsulent samt heminstruktör för syn och hörsel. Inom socialkontoret hanteras
även övergripande administration, samordning av nämndens budget, beredning av
nämndärenden, projektledning, omvärldsbevakning samt genomförande av avtals- och
kvalitetsuppföljningar. En medicinskt ansvarig sjuksköterska finns organiserad direkt
underställd socialchef.

1.3 Viktiga händelser under året
Ny organisation
Den 1 januari 2021 trädde en ny organisation ikraft inom socialkontoret. Hela Äldreoch omsorgsnämndens verksamhet är nu organiserad under en avdelning: Äldre- och
omsorgsavdelningen. Såväl myndighetsutövning som utförarverksamhet, oavsett regi, är
organiserad inom avdelningen.
Vård- och omsorgsboenden
Vaccination mot covid-19 för de boende inleddes i mellandagarna mellan jul och nyår
och tack vare god samverkan mellan läkarorganisationen Familjeläkarna, kommunens
hälso- och sjukvårdsenhet och boendeverksamheterna kunde detta genomföras effektivt
och till stor glädje för både boende, närstående och personal. I februari hade merparten

Äldre- och omsorgsnämnden, Tertialrapport 1 2021

3(21)

av alla boende fått dos 2 och vaccination av nyinflyttade fortskrider. Verksamheterna
arbetar alltjämt utifrån regionens smittskydd och rutiner för besök i verksamheten finns
ännu kvar, liksom arbete med skyddsutrustning för personalen. Rutinerna gäller oavsett
om man är vaccinerad eller inte.
I slutet av 2020 tecknades avtal med ytterligare en utförare enligt Lagen om
valfrihetssystem (LOV), Villa Silvertorget som drivs av Vardaga och ligger i Sigtuna
stadsängar. Boendet är nystartat och har totalt 60 platser. Driftsstart var 15 januari 2021
och för närvarande har en person från Upplands-Bro kommun valt och flyttat in på Villa
Silvertorget.Liksom i många delar av landet ser även Upplands-Bro kommuns vård- och
omsorgsboenden en lägre beläggningsgrad än tidigare. Ett antal personer som ansökt
om och beviljats plats på vård- och omsorgsboende har valt avvakta med att flytta in.
Kungsgården har i nuläget full beläggning och högst antal inflyttade av valbara
verksamheter under tertial 1.
Valbara utförare under tertial 1: Hagtorp, som drivs på entreprenad av Attendo enligt
Lagen om offentlig upphandling (LOU), Kungsgården och Norrgården som drivs i
kommunal regi, Lillsjö Badväg, som drivs av Humana enligt LOV samt Villa
Silvertorget som drivs av Vardaga enligt LOV. Broschyrer och faktablad har
uppdaterats för verksamheterna och har anpassats efter kommunens nya grafiska profil.
Enheterna arbetar även med att utveckla innehållet i månads- eller veckobrev som
skickas ut till närstående och uppdragsgivare.
För personalen på Norrgården och Kungsgården har extern handledning startats upp
under perioden.
Hemtjänst inom ordinärt boende och servicehus
Efter den genomlysning av ersättningsavstämning som genomfördes under 2020
upprättades en handlingsplan för aktiviteter att genomföra under 2021, vilket har
påbörjats under tertial 1. Åtgärderna förväntas uppnå högre kvalitet och effektivitet samt
mer flexibla former för beslut inom hemtjänst. Sammanslagning av insatser genomförs
nu för att ge dessa en bredare innebörd och minskad detaljstyrning. Till exempel slås
insatserna inköp och ärende ihop till serviceärende, tillredning av måltider och
måltidsstöd slås ihop till matsituation, hygien och toalettbesök till daglig hygien.
Behovet beskrivs i beställningen, som har kompletterats med en standardfras som
tydliggör att det är brukaren som vid skapande av genomförandeplan fördelar insatser
inom respektive kategori. Brukaren väljer själv vilka av de beställda insatserna som ska
utföras när, i vilken mängd och hur. Beslutsmeddelande skickas till brukare utan
bedömd tid, men fortsättningsvis med detaljer om vilka ansökta insatser som har
beviljats respektive fått avslag.
Inom hemtjänst i egen regi har stort fokus legat på att öka andelen kvalificerade
månadsanställda undersköterskor och därmed minska behovet av timvikarier. Detta i
syfte att öka kontinuiteten hos brukaren, vilket samtidigt ger en öka kvalitet i omsorgen
och en förbättrad arbetsmiljö för de anställda. Arbetet lägger också grunden för
kommande införande av fast omsorgskontakt inom hemtjänsten.
Hälso- och sjukvårdsenheten
Avtal har tecknats med Palliativt kunskapscentrum, PKC, som erbjuder
kompetensutveckling och stöd i arbetet med palliativ vård och omsorg. Enheten har
utvecklat samverkan med övriga verksamheter inom nämndens ansvarsområde och
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förstärkt bemanningen för att fortsatt kunna säkerställa patientsäkerheten under
pågående pandemi. Mycket fokus har under perioden legat på vaccination mot covid-19
samt smittspårning. Flera verksamheter drabbades av andra vågen under slutet av 2020
och början av 2021, men i nuläget finns ingen pågående smittspridning inom
verksamheterna, även om det fortfarande förekommer att personal konstateras smittad.
Förebyggande verksamhet
Enheten erbjuder ett omväxlande program med aktiviteter för ett hälsosamt åldrande,
som anpassats utifrån rådande restriktioner. Detta gäller även dagverksamheten för
personer med demenssjukdom på Kvistaberg, som utmärks av nöjda gäster och
anhöriga.
Förebyggande enheten för äldre anordnar Internationella seniorkampen för tredje året i
rad. De första anmälningarna har kommit in och tävlingen startar upp i juni.
Arbetsterapeut har startat en egen teatergrupp på dagverksamheten och hälsopedagogen
arbetar med hälsofrämjande insatser såsom balans- och styrketräning.
Med anledning av pandemin pausades projektet minidemensvänner under 2020, men i
år har ny uppstart skett för att möjliggöra möten mellan barn och äldre.

1.4 Covid-19 effekter
Distansarbete har fortsatt för de medarbetare och chefer som har möjligheten och där
det är förenligt med uppdraget. Möten och arbetsplatsträffar har företrädesvis ägt rum
digitalt via Teams.
Vård- och omsorgsboenden
Tydliga rutiner, nära ledarskap, kommunikation och samverkan har varit och är
avgörande för att upprätthålla verksamheten och förebygga smittspridning. Då flera
verksamheter drabbades av andra vågen under slutet av 2020 och början av 2021 fanns
rutiner på plats i en stor utsträckning jämfört med våren 2020, vilket gjorde att oron
minskade och även om perioden varit prövande har det fungerat väl. Personal och ledare
var trygga i rutiner och arbetet flöt på. Beläggningen är påverkad, där Norrgården och
även Hagtorp har flera tomma platser vilket ger ekonomiska effekter.
Hemtjänst i ordinärt boende och servicehus
Under pandemin har hemtjänsten övergått till digitala möten med medarbetare, vilket
upplevs både positivt och negativt av medarbetarna. Fördelarna är att information blivit
mer tillgänglig och möjligheten att nå många medarbetare, som inte befinner sig på
samma arbetsplats, har ökat. Många vittnar dock om att man saknar den sociala
direktkontakten med kollegorna.
Hälso- och sjukvårdsenheten
Bemanningen har förstärkts med en tidigare anställd, nu pensionerad sjuksköterska som
enligt eget önskemål arbetar halvtid i verksamheten. Arbetsbelastningen är fortsatt hög
utifrån pandemin och arbetsuppgifter såsom provtagningar och vaccinationer. Den
förstärkta bemanningen med erfaren personal har gjort att behov inte funnits av att hyra
in sjuksköterska under våren, vilket är positivt ur ett ekonomiskt perspektiv, men
framförallt ur kvalitets- och kontinuitetsperspektiv.
Förebyggande enheten för äldre
Förebyggande enheten för äldre arbetar vanligtvis mycket nära kommunens äldre. Bland
annat arrangeras föreläsningar, gymnastik, promenadgrupper, caféverksamhet och
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teknikgrupper. Under pandemin har man behövt hitta nya vägar för att nå fram till de
äldre, som ville ha möjlighet att bibehålla sina aktiviteter. Tack vare att många oavsett
ålder har god vana att hantera digitala verktyg kunde delar av den ordinarie
verksamheten fortsätta, men i digital form. Bland annat har filmade sittgymnastikpass
möjliggjort att de som önskar kan träna på hemmaplan med stöd av filmerna.
En teknikbuss som stannar på olika stationer i kommunen har varit ett välkommet
tillskott. Verksamheten säkras genom att ta emot föranmälda besök där endast en person
i taget kan få rådgivning av teknikexperten.
Dagverksamheten för personer med demenssjukdom har kunnat fortgå, men i mindre
grupper. Anhörigkonsulenten har tagit fram nya aktiviteter såsom digitala rådgivningar,
stödsamtal och promenadsamtal.

Äldre- och omsorgsnämnden, Tertialrapport 1 2021

6(21)

Den förebyggande verksamheten avviker positivt med 0,7 mnkr till följd av
personalvakans.
På helår prognostiserar verksamhetsområdet en positiv avvikelse med 0,5 mnkr.
Trygg förstärkt hemgång
Trygg förstärkt hemgång visar både resultat och helårsprognos enligt budget.
Hemtjänst
Hemtjänst avviker negativt med 2,3 mnkr dels beroende på högre volymer mot
budgeterat 0,8 mnkr, dels på avvikelse inom egen regi med 1,5 mnkr beroende på höga
personal- och omkostnader. På helår prognostiserar verksamhetsområdet visa ett
underskott med 2,0 mnkr.
Myndighetsutövning
Myndighetsutövning visar ett positivt resultat med 0,2 mnkr för perioden beroende på
lägre personalkostnader under perioden. På helår prognostiserar verksamhetsområdet
enligt budget.
Övergripande
Övergripande verksamhet visar ett överskott med 6,2 mnkr beroende på ersättning från
Socialstyrelsen samt låga omkostnader för skyddsmaterial inom första tertialen. På helår
prognostiserar verksamhetsområdet ett överskott med 2,0 mnkr.
3.3.1 Covid-19 ekonomiska effekter
Covid-19
Under första tertialet 2021 har kostnader kopplat till covid-19 uppgått till 6,6 mnkr. De
extra kostnader som har förekommit på grund av covid-19 avser till största del
personalkostnader till följd av ett ökat bemanningsbehov, sjukskrivningar samt
skyddsmaterial. Kostnaderna ligger främst inom Hemtjänst och Vård- och
omsorgsboenden. Anställda som under perioden tillfälligt har arbetat på andra enheter
har legat kvar med sina lönekostnader på anställande enhet.
Ersättning från Socialstyrelsen tillhörande 2020 (resterande procent av första ansökan
2020) inkom under mars månad och uppgick till 3,9 mnkr.
Ansökan om ersättning för december månad 2020 uppgår till 2,4 mnkr och kommer att
betalas ut under året från Socialstyrelsen.

3.4 Sociala investeringsfonden
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3.5 Kommentarer sociala investeringsfonden
Äldre- och omsorgsnämnden har ingen social investeringsfond.
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3.6 Investeringsredovisning

Total kalkyl

Förbrukat
tom 2020

Prognos
2021

Budget 2021

Kvar av
budget 2021

(tkr)

Netto

Netto

Netto

Netto

Netto

Vård- och omsorgboende
inkl HSE

1 270

0

1 270

1 270

0

Hemtjänst

150

0

150

150

0

Förebyggande enheter

180

0

180

180

0

Övergripande

300

0

300

300

0

1 900

0

1 900

1 900

0

Projekt

Summa

3.7 Kommentarer investeringsredovisning
Inga investeringar har ännu genomförts inom ovan nämnda verksamhetsområden. På
helår beräknas investeringarna ske enligt budget.
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1

Ekonomisk prognos

Resultat helår (2020)
Resultat delår april/delår 1
(2021)

-6 229
4 548

Resultat delår
augusti/delår 2 (2021)
Prognos helår (2021)

-600

Kommentarer till avvikelse

Äldre- och omsorgsnämndenvisar ett positivt resultat för första tertialen med 4,5
mnkr, vilket motsvarar 6,2 procent. Covidrelaterade kostnader uppgår till 6,6 mnkr.
Överskottet beror i huvudsak på ersättning för covidrelaterade kostnader från
Socialstyrelsen tillhörande 2020.
Helårsprognosen visar ett underskott med 0,6 mnkr.
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KONSEKVENSBESKRIVNING

Vård- och omsorgsboende
•

Resursplanering
Bemanningen anpassas efter verksamhetens behov och bemanningskrav och
påverkas av en lägre beläggning. Tillsvidareanställda har schemalagd resurstid
vilket minskar behovet av timanställda och ger i sin tur en ökad kontinuitet i
verksamheten. Resursplaneringen ses löpande över med stöd av
bemanningscontroller, vilket ger verksamhetsanpassade och samtidigt och
hälsosamma scheman.

•

Hemtagning
Biståndsenheten erbjuder vård- och omsorgboende inom upphandlade
verksamheter i Upplands-Bro kommun. Åtgärden medför en mindre besparing
men framförallt att vi säkerställer att de riktlinjer som gäller för upphandlade
verksamheter samt att kommunens medborgare erbjuds boende i egen kommun.

•

Administration
Biståndsenheten vakanshåller en samordnartjänst.

Förebyggande verksamhet
•

Ej tillsatta vakanser samt minskade inköp
Minskade personalresurser under första delen av året har fungerat utifrån de
anpassningar som varit nödvändiga utifrån pandemin.

Hemtjänst
•

Öka andelen anställda med tillsvidareanställning
Under årets första fyra månader har lönekostnaden varit hög jämfört med
budget, det har förekommit mycket övertid och ca 40 procent av den arbetade
tiden har utförts av timvikarier. Andelen månadsanställda ökas vilket förväntas
ge ökad kvalitet och kontinuitet samt minskade kostnader, motsvarande cirka
150 tkr per månad.

•

Optimerad bemanningsplanering och systemvård
Effektiv planering och schemaläggning av personalresurser gör att rätt personer
är på rätt plats samt att överlappningstider minskar , vilket förväntas ge
minskade lönekostnader motsvarande cirka 80 tkr per månad. Ordning och
reda i systemen Lifecare planering och Lifecare utförare bidrar också till en mer
effektiv bemanning. Målet är att minst 95 procent av personalens arbetstid ska
vara planerad med besök och rätt kringtider. För närvarande når verksamheten
upp till 90 procent.

•

Öka medarbetarnas delaktighet
Medarbetare/kontaktpersoner behöver även fortsättningsvis delaktiggöras i
högre grad vid planeringen. Medarbetarna har fått konkreta målsättningar som
följs upp individuellt.

•

Gemensamma lokaler
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Samlokalisering av hemtjänsten och dess administration planeras, vilket skulle
innebära många fördelar. Ledningen blir mer tillgänglig för medarbetarna, vilket
är ett önskemål som framgår i den årliga medarbetarenkäten. Förändringen
skulle även innebära att den administrativa bemanningen kan ses över.
Hälso- och sjukvårdsenheten
•

Minskad bemanning arbetsterapeut och sjukgymnast
Bemanningen anpassas efter verksamheternas behov.
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Er beteckning

Äldre- och omsorgsnämnden

Socialkontorets svar på ledamotsinitiativ
gällande kontinuitet inom hemtjänsten
Förslag till beslut
Äldre- och omsorgsnämnden godkänner Socialkontorets svar på
ledamotsinitiativ gällande kontinuitet inom hemtjänsten i Upplands-Bro
kommun

Sammanfattning
Kristdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet och Liberalerna har inkommit
med ett ledamotsinitiativ gällande kontinuitet inom hemtjänsten i UpplandsBro kommun. Ledamotsinitiativet berör även brukarens möjlighet att kunna
påverka sina insatser. Socialkontoret har fått i uppdrag att bereda ärendet.
Omvärldsbevakning visar att Upplands-Bro kommun i jämförelse med andra
kommuner har en relativt god personalkontinuitet inom hemtjänsten. Dock
finns alltid förbättringsmöjligheter. Området lyfts som prioriterat i såväl
verksamhetsplan för år 2021 samt budgetunderlag för år 2022.
Utvecklingsarbete är påbörjat inom området bland annat genom införande av
fast omsorgskontakt vilket är en vidareutveckling av det redan etablerade
arbetssättet med kontaktmannaskap och sammanslagning av olika
hemtjänstinsatser i syfte att få en bredare innebörd och för att utföraren mer
flexibelt ska kunna möta brukarens önskemål kring hur och när en insats ska
utföras. Brukarens möjlighet att kunna påverka sina insatser mäts i den årliga
brukarundersökningen som senast genomfördes under våren år 2020. Inom de
frågor som berör områdena hjälpens utförande, inflytande och kontakt med
kommunen är svaren övervägande positiva.

Beslutsunderlag


Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 30 mars år 2021.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Ärendet
Kristdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet och Liberalerna har inkommit
med ett ledamotsinitiativ gällande kontinuitet i hemtjänsten i Upplands-Bro
kommun. Ledamotsinitiativet innehåller även frågor om brukarens möjlighet
att kunna påverka sin hemtjänst. Socialkontoret har fått i uppdrag att bereda
ärendet. Önskemål framförs om en granskning gällande kontinuitet inom såväl
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privat som egen regi samt brukarupplevelse inom samma område.
Socialkontoret besvarar ledamotsinitiativet under nedan rubriker utifrån de
frågor som framförts i skrivningen.


Initiera en granskning rörande hur det faktiskt förhåller sig, rörande
personalkontinuiteten i Upplands‐Bro kommuns hemtjänst inom egen
regi såväl som i privat regi.



Fråga hur personen som är i behov av omsorg av hemtjänsten upplever
personalflödet?
Fråga hur personen som är i behov av hemtjänst upplever den tid som
är avsatt för den gällande aktiviteten?
Fråga om det är lätt för den äldre att påverka insatserna som beslutats
tillsammans med biståndshandläggaren?
Fråga om den äldre kan ångra aktivitet för annat t ex vid vackert
väder?





Personalkontinuitet – en ögonblicksbild
För att illustrera nuläget har en tvåveckorsperiod valts ut där samtliga tre
utförare granskats. I nedanstående tabell presenteras resultatet, individer över
65 år med minst två dagliga omsorgsbesök har tagits med i beräkningen.
Utförare

Antal
Medelvärde
brukare med
minst 2
omsorgsbesök
per dag

Median

Andel med
fler än 20
olika
personal

Destinys care

32

12

12

< 1%

Proffssystern

16

11

11

< 1%

Egen regi

88

16

15

< 10%

Vid tolkningen av resultatet bör vissa aspekter tas i beaktande:


Utförarna använder kommunens planeringssystem på lite olika sätt, så
siffrorna är inte helt jämförbara mellan utförarna. En utbildnings- och
utvecklingsinsats är planerad för 2021 för att få ett mer effektivt och
enhetligt användande av systemet.



I pågående utvecklingsarbete kommer planeringssystemet uppdateras
vilket kommer ge effekten att siffrorna för 2022 bättre kommer
avspegla den faktiska personalkontinuiteten och som sedan kan
jämföras över tid och med andra kommuner, samt utförarna emellan.



I siffrorna för hemtjänst i egen regi ingår även servicehus där
vårdtyngden är ofta större och andel besök med dubbelbemanning är
fler, vilket påverkar kontinuiteten negativt. Antalet brukare med stort
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omsorgsbehov påverkar personalkontinuiteten, vilket till viss del
återspeglas i tabellen.
Ett exempel: En brukare som har dubbelbemannade insatser under en
dag vid 8 olika tillfällen, morgon, middag, kväll och natt och
tillsynsbesök däremellan träffar därmed personal från tre olika
arbetspass. Dagpasset ca 07-16, kvällspasset 16-22 och nattpasset 2207. Utifrån att brukaren har dubbelbemanning så träffar hen minst 6
olika personal under ett dygn. Dessa medarbetare arbetar inte varje dag,
veckans alla dagar, vilket innebär att en sådan brukare träffar minst
ytterligare 6 personal under en vecka. Detta ger en siffra på minst 12
olika personal under en vecka, om inte fler. Dessa brukare ger en
missvisande bild vad gäller personalkontinuitet.


I ovan tabell har samtliga brukare hos alla utförare tagits med i
beräkningen, då detta är den siffra systemet kan ge.

Tabellen och måttet kommunen redovisar till Kolada, SKRs ”databas för
kommuner och regioner”, visar endast personalkontinuitet, alltså totala antalet
olika personal under en viss period. Utförarna eftersträvar även
omsorgskontinuitet, genom att beskriva i planering och genomförandeplan hur
brukaren önskar att insatsen ska utföras, så kvaliteten kan hållas hög oavsett
vilken personal som än utför besöket, dagskontinuitet, alltså att samma
personal utför samtliga besök hos en brukare under ett arbetspass,
besökskontinuitet, alltså att vissa typer av besök utförs av samma personal,
exempelvis dusch eller inköp, tidskontinuitet, alltså att besök utförs ungefär
samma tid varje dag.
Utöver dessa prioriteringar används kontaktmannaskap som ett sätt att skapa
kontinuitet och trygghet. Det planeringssystem som används stöder utförarna
att ta hänsyn till alla dessa parametrar. Brukarens önskemål om vilken typ av
ovan listade kontinuitetstyper denne föredrar är det som styr planeringen.
En jämförelse mellan Upplands-Bro kommun och andra kommuner
Jämförelser har gjorts med hjälp av Kolada.se som visar att Upplands-Bro
kommun inom hemtjänsten har en relativt god personalkontinuitet jämfört med
andra kommuner. Mätningen visar hur många olika personal en omsorgstagare
träffar inom hemtjänsten under en tvåveckorsperiod. Antalet varierar mellan 7–
23 personer och Upplands-Bro redovisar år 2020 att ett medelvärde på 13
personer. Medelvärdet för alla rapporterande kommuner var år 2020 15
personer. Dock finns kommuner som har färre, några exempel är Emmaboda
kommun som hade 7 samt Vaxholm och Salem som båda hade 8.
Socialkontorets kommentarer
Utifrån resultatet görs analysen att det ter sig vara så att ju fler omsorgstagare
en utförare har desto svårare verkar det vara att hålla en god
personalkontinuitet. Detta kan tänkas ha många olika orsaker. En kan vara att

3 (7)

orets svar på ledamotsinitiativ gällande kontinuitet inom hemtjänsten - ÄON 21/0032-4 Socialkontorets svar på ledamotsinitiativ gällande kontinuitet inom hemtjänsten : Socialkontorets svar på ledamotsinitiativ gällande kontinuitet inom hemtjänsten

Datum

Vår beteckning

ÄON 21/0032

en utförare med många brukare också har fler brukare med omfattande
insatsbehov såsom dubbelbemanning där kontinuiteten automatiskt blir låg då
det krävs två personer per besök. En sådan individ kan ha 8–10 besök per dygn
som täcks av tre olika skift, morgonpass, kvällspass och nattpass och en sådan
brukare träffar då under ett dygn minst sex skilda personer.
Området personalkontinuitet bedöms ändå vara ett utvecklingsområde där det
finns utrymme för förbättringar. Det är dock viktigt att ta med i beaktande att
kontinuitet inom hemtjänsten är mångfacetterat och inte enbart handlar om
personalkontinuitet.

Brukarens möjlighet att kunna påverka sin insats
De frågor som ställs gällande brukarens möjlighet att kunna påverka vilken
insats som beviljas, om tillräcklig tid finns för utförande samt möjligheten till
att påverka hur och när insatsen utförs besvaras till stor del inom den årliga
brukarundersökningen som vanligtvis genomförs på våren. Nedan presenteras
vilka svar som inkom under föregående års brukarundersökning. Årets
brukarundersökning är försenad på grund av att Socialstyrelsen inte är klar med
upphandling av utförare av undersökningen ännu. Utöver brukarundersökning
genomför biståndshandläggarna även uppföljning av biståndsbeslutet
regelbundet hos brukaren.
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Det är glädjande att omsorgstagarna i hög grad (88% svarar alltid/oftast)
upplever att personalen tar hänsyn till önskemål om hur hjälpen ska utföras och
att även 80% tycker att tiden är tillräcklig. Även om 67% av deltagarna i
undersökningen bedömer att biståndsbeslutet är anpassat utifrån behovet
bedöms detta som ett utvecklingsområde.

Pågående och kommande utvecklingsarbeten
Både i verksamhetsplanen för år 2021 och i arbetet med budgetunderlaget för
år 2022 finns aktiviteter kopplade till ökad personalkontinuitet framtagna.
I verksamhetsplanen för år 2021 skrivs att den enskilde i så stor utsträckning
som möjligt ska kunna påverka sina beslutade insatser genom att dels ges
möjlighet att beskriva sina behov, dels genom att vara delaktig i utförandet av
insatsen. Detaljstyrning ska undvikas och den enskilde ska i hög grad kunna
påverka sin beslutade tid. Nedan beskrivs några pågående och kommande
utvecklingsarbeten inom området.
Fast omsorgskontakt
Det pågår en utredning gällande införande av fast omsorgskontakt inom
hemtjänsten (SOU 2020:70) som också rör personalkontinuitet. Utredningen är
för närvarande ute på remiss. Utredningen föreslår att fast omsorgskontakt ska
införas som krav inom hemtjänsten från och med 1 januari år 2022 och att det
från och med 1 januari år 2030 ska vara krav att den fasta omsorgskontakten
ska vara en utbildad undersköterska, diskussioner förs om punkt två kan införas
i ett tidigare skede. Syftet med införandet bedöms i första hand vara ökad
trygghet och kontinuitet. Även anhörigperspektivet är av stor vikt, där tillit är
en byggsten och anses gynnas genom införandet av en fast omsorgskontakt.
Heltidsanställning samt fast anställd personal bedöms ge ökad kontinuitet inom
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samtliga områden. Idag arbetar samtliga av kommunens hemtjänstutförare med
kontaktmannaskap, vilket kan likställas med fast omsorgskontakt. Arbetssätt
och rollen behöver dock ses över och tydliggöras och redan i ett tidigt skede
kan målsättningen att det ska vara en undersköterska som är fast
omsorgskontakt prioriteras. Utredningen föreslår att det är den fasta
omsorgskontakten som ska utföra de flesta besök hos den enskilde, vilket ger
förutsättningar för att i ett tidigt skede uppmärksamma förändringar hos den
enskilde samt för god samverkan med andra aktörer. Omsorgskontakten ska
agera som ”spindel i nätet”. Utredningen gör bedömningen att förutsättningen
för att arbetet med fast omsorgskontakt ska ge bäst effekt är att personalen har
utbildning motsvarande undersköterska. Arbetet inför införandet av fast
omsorgskontakt i Upplands-Bro kommun initieras redan under år 2021. Arbetet
är i dagsläget i sina startgropar och kommer vidare ses över under året.
Omvärldsbevakning – goda exempel att inspireras av
Information har inhämtats från tre kommuner som har både hög
personalkontinuitet och låga kostnader för hemtjänst där framgångsfaktorer i
stora ordalag beskrivs vara:
• Små team/arbetslag där medarbetarna fördelas utifrån kompetensområde
• Teamen arbetar med ett fåtal kunder per team
• Medarbetarna ges hög delaktighet i planering som utgår från omsorgstagarens
vilja och behov
• Begräsning av antal personal extra viktigt i mer utsatta grupper, till exempel
hos personer med demenssjukdom
Sammanslagning av insatser i syfte att öka den enskildes möjligheter
att påverka insatsernas utförarande
Under 2021 har insatser slagits samman för att få en bredare innebörd och för
att utföraren mer flexibelt ska kunna möta brukarens önskemål kring hur och
när en insats ska utföras.
Exempel på insatser som slagits samman är


inköp och ärende = serviceärende



tillredning av måltider och måltidsstöd = matsituation



hygien och toalettbesök = daglig hygien

Brukarens behov anges i dennes ansökan, i handläggarens utredning och i
beställningen till utföraren, men mindre eller tillfälliga förändringar i brukaren
behov kan på detta sätt täckas utan att en ny utredning behöver utföras.
Under 2021 planeras att även slå samman de insatskategorier som insatserna
delas upp i idag. Service- och omsorgsinsatser blir då en och samma kategori
vilket underlättar utförarens planering, utförande och återrapportering, samt
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Datum

Vår beteckning
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Er beteckning

Äldre- och omsorgsnämnden

Ansökan om föreningsbidrag från PRO
Kungsängen för år 2021
Förslag till beslut
1. Äldre- och omsorgsnämnden beviljar PRO Kungsängen
föreningsbidrag med 59 840 kronor för verksamhetsåret 2020
2. Äldre- och omsorgsnämnden beviljar PRO Kungsängen 10 000 kr som
ett extra föreningsbidrag till pensionärsföreningar 2021 för deras arbete
med ett meningsfullt och hälsosamt åldrande samt att de förebygger
social isolering hos Upplands-Bro kommuns pensionärer under rådande
pandemi.

Sammanfattning
Äldre- och omsorgsnämnden ansvarar för omsorg av äldre samt personer som
är under 65 år med behov av hemtjänst, vård- och omsorgsboenden, hälso- och
sjukvårdsinsatser upp till sjuksköterskenivå samt förebyggande verksamhet.
Föreningar och organisationer som riktar sig till pensionärer tillhör denna
kategori.
PRO Kungsängen har funnits som förening sedan 1978 och har idag 544
medlemmar. PRO Kungsängen för fram i sin ansökan att en stor del utav deras
verksamhet har legat nere sedan mitten av mars 2020 på grund utav Coronapandemin.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Socialkontoret anser att PRO Kungsängen uppfyller kraven på att erhålla
föreningsbidrag ifrån Äldre- och omsorgsnämnden då föreningens verksamhet
kompletterar socialtjänstens. Då Äldre- och omsorgsnämndens budgeterade
medel för föreningsbidrag är begränsade föreslår socialkontoret att samtliga
pensionärsföreningar erhåller ett grundbidrag på 110 kronor per medlem. PRO
Kungsängen erhåller bidrag med 59 840 kronor för verksamhetsåret 2020.
Slutligen föreslår socialkontoret att PRO Kungsängen erhåller 10 000 kronor
som ett extra föreningsbidrag till pensionärsföreningar 2021 för deras arbete
för ett meningsfullt och hälsosamt åldrande samt att de förebygger social
isolering hos Upplands-Bro kommuns pensionärer under rådande pandemi.

Beslutsunderlag


Socialkontorets tjänsteskrivelse den 14 april 2021

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se

26 Ansökan om föreningsbidrag från PRO

Datum

Vår beteckning

2021-04-14

ÄON 21/0056

Ärendet
2019 tog Äldre- och omsorgsnämnden över hela ansvaret för föreningsbidrag
till föreningar och organisationer som bedriver frivilligt socialt arbete i
Upplands-Bro kommun som kompletterar det arbete som socialtjänsten
bedriver inom Äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden ifrån
Kultur- och fritidsnämnden.
Äldre- och omsorgsnämnden ansvarar för omsorg av äldre samt personer som
är under 65 år med behov av hemtjänst, vård- och omsorgsboenden, hälso- och
sjukvårdsinsatser upp till sjuksköterskenivå samt förebyggande verksamhet.

PRO Kungsängens ansökan om föreningsbidrag för
verksamhetsåret 2021
Pensionärernas riksorganisation, PRO, är en utav Sveriges största
organisationer för pensionärer med 320 000 medlemmar. PRO Kungsängen har
funnits som egen förening sedan 1978 och har idag 544 medlemmar.
PRO Kungsängen för fram i sin ansökan att en stor del utav deras verksamhet
har legat nere sedan mitten av mars 2020 på grund utav Corona-pandemin.
Föreningen har således inte heller genomfört något årsmöte under 2020.
Styrelsen hann att genomföra tre protokollförda sammanträden under perioden
januari till mars 2020.
För sina medlemmar så har PRO Kungsängen genomfört ett mindre antal
aktiviteter under året jämfört med ett ordinarie verksamhetsår. Innan pandemin
slog till så genomfördes bland annat en PUB-kväll på hembygdsgården, fem
café-träffar samt kortspel på Kontakten under januari och februari 2020. Efter
mars så genomfördes aktiviteter utomhus såsom boule och promenader. Under
sommaren anordnade PRO Kungsängen även café-träffar utomhus samt några
skogsutflykter med bland annat svampplockning.

Socialkontorets förslag till beslut
PRO Kungsängen har fram tills 2019 sökt grundbidrag genom Kultur- och
fritidsnämnden. Grundbidraget till föreningar och organisationer som riktar sig
till pensionärer har utgått med 110 kronor per bidragsberättigad medlem som
bor i Upplands-Bro kommun per år, ifrån Kultur- och fritidsnämnden.
Socialkontoret anser att PRO Kungsängen uppfyller kraven på att erhålla
föreningsbidrag ifrån Äldre- och omsorgsnämnden då föreningens verksamhet
kompletterar socialtjänstens.
Då Äldre- och omsorgsnämndens budgeterade medel för föreningsbidrag är
begränsade föreslår socialkontoret att samtliga pensionärsföreningar erhåller ett
grundbidrag på 110 kronor per medlem. PRO Kungsängen har 544 medlemmar
i sin förening.
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Socialkontorets förslag är att PRO Kungsängen erhåller ett bidrag på 59 840 kr
för verksamhetsåret 2021 ifrån Äldre- och omsorgsnämnden.

Extra föreningsbidrag till pensionärsföreningar 2021på grund
utav Coronapandemin
Socialkontoret vill uppmärksamma Upplands-Bro kommuns
pensionärsföreningars arbete för kommunens äldre under rådande pandemi.
Pensionärsföreningarna bedriver ett viktigt proaktivt arbete för ett meningsfullt
och hälsosamt åldrande samt att de förebygger social isolering hos UpplandsBro kommuns pensionärer. Kontoret inser att föregående år har varit en
prövning för samtliga föreningar i kommunen med inställda aktiviteter,
isolering och/eller karantän med ett minskat medlemsantal som följd.
Socialkontoret föreslår därför att samtliga pensionärsföreningar ska erhålla
10 000 kr som extra föreningsbidrag för verksamhetsåret 2021.

Barnperspektiv
Föreningar som riktar sig till pensionärer bidrar till hälsofrämjande aktiviteter
för kommunens invånare som är äldre. Detta gynnar de barn och unga som har
anhöriga och närstående som är pensionärer och som lever ett aktivt liv.

Beslut sänds till
 Kamrer Socialkontoret
 Föreningen
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Er beteckning

Äldre- och omsorgsnämnden

Ansökan om föreningsbidrag från PRO Bro
förår 2021
Förslag till beslut
1. Äldre- och omsorgsnämnden beviljar PRO Bro föreningsbidrag med 32
890 kronor för verksamhetsår 2021.
2. Äldre- och omsorgsnämnden beviljar PRO Bro 10 000 kronor som ett
extra föreningsbidrag till pensionärsföreningar 2021 för deras arbete för
ett meningsfullt och hälsosamt åldrande samt att de förebygger social
isolering hos Upplands-Bro kommuns pensionärer under rådande
pandemi.

Sammanfattning
Äldre- och omsorgsnämnden ansvarar för omsorg av äldre samt personer som
är under 65 år med behov av hemtjänst, vård- och omsorgsboenden, hälso- och
sjukvårdsinsatser upp till sjuksköterskenivå samt förebyggande verksamhet.
Föreningar och organisationer som riktar sig till pensionärer tillhör denna
kategori.
PRO Bro är en del av pensionärernas riksorganisation och har 299 medlemmar
i Upplands-Bro kommun. PRO Bro för fram i sin ansökan att merparten utav
föreningens medlemmar har suttit i rekommenderad karantän och att detta
bidrog till att nästan alla utav föreningens aktiviteter ställdes in under 2020.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Socialkontoret anser att PRO Bro uppfyller kraven på att erhålla
föreningsbidrag ifrån Äldre- och omsorgsnämnden då föreningens verksamhet
kompletterar socialtjänstens. Då Äldre- och omsorgsnämndens budgeterade
medel för föreningsbidrag är begränsade föreslår socialkontoret att samtliga
pensionärsföreningar erhåller ett grundbidrag på 110 kronor per medlem. PRO
Bro erhåller bidrag med 32 890 kronor för verksamhetsåret 2021.
Slutligen föreslår socialkontoret att PRO Bro erhåller 10 000 kronor som ett
extra föreningsbidrag till pensionärsföreningar 2021 för deras arbete för ett
meningsfullt och hälsosamt åldrande samt att de förebygger social isolering hos
Upplands-Bro kommuns pensionärer under rådande pandemi.

Beslutsunderlag


Socialkontorets tjänsteskrivelse den 14 april 2021

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
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Ärendet
2019 tog Äldre- och omsorgsnämnden över hela ansvaret för föreningsbidrag
till föreningar och organisationer som bedriver frivilligt socialt arbete i
Upplands-Bro kommun som kompletterar det arbete som socialtjänsten
bedriver inom Äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden ifrån
Kultur- och fritidsnämnden.
Äldre- och omsorgsnämnden ansvarar för omsorg av äldre samt personer som
är under 65 år med behov av hemtjänst, vård- och omsorgsboenden, hälso- och
sjukvårdsinsatser upp till sjuksköterskenivå samt förebyggande verksamhet.

PRO Bros ansökan om föreningsbidrag för verksamhetsåret
2021
PRO Bro är en del av pensionärernas riksorganisation och har 299 medlemmar
i Upplands-Bro kommun. Föreningen är representerad i kommunens
pensionärsråd samt i det lokala rådet för Bro servicehus. Föreningen har
kontinuerligt möten och styrelseutbildningar tillsammans med PRO
Kungsängen.
PRO Bro för fram i sin ansökan att merparten utav föreningens medlemmar har
suttit i rekommenderad karantän sedan tidig vår 2020 på grund utav pandemin.
Detta bidrog till att nästan alla utav föreningens aktiviteter ställdes in under
föregående år. Under normala omständigheter brukar föreningen bedriva olika
former av aktiviteter för sina medlemmar såsom studiecirklar genom ABF samt
friskvård där qigong, boule och dans är ständigt återkommande verksamheter.
PRO Bro anordnar även bingoverksamhet en gång per vecka i servicehuset i
Bro, ett par bussutflykter per år samt mer spontana evenemang som besök på
museer eller intressanta platser i regionen.
Pro Bro har skickat in föregående års årsmöteshandlingar (2019) som bilaga till
2021 års ansökan. Detta beror på att föreningen har behövt att skjuta på
årsmötesverksamheten tills vidare. Socialkontoret har gett sitt godkännande till
detta förfarande.

Socialkontorets förslag till beslut
PRO Bro har fram tills 2019 sökt grundbidrag genom Kultur- och
fritidsnämnden. Grundbidraget till föreningar och organisationer som riktar sig
till pensionärer har utgått med 110 kronor per bidragsberättigad medlem som
bor i Upplands-Bro kommun per år, ifrån Kultur- och fritidsnämnden.
Socialkontoret anser att PRO Bro uppfyller kraven på att erhålla
föreningsbidrag ifrån Äldre- och omsorgsnämnden då föreningens verksamhet
kompletterar socialtjänstens.
Då Äldre- och omsorgsnämndens budgeterade medel för föreningsbidrag är
begränsade föreslår socialkontoret att samtliga pensionärsföreningar erhåller ett
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Datum

Vår beteckning
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grundbidrag på 110 kronor per medlem. PRO Bro har 299 medlemmar i sin
förening.
Socialkontorets förslag är att PRO Bro erhåller ett bidrag på 32 890 kronor för
verksamhetsåret 2021 ifrån Äldre- och omsorgsnämnden.

Extra föreningsbidrag till pensionärsföreningar 2021 på grund
utav Coronapandemin
Socialkontoret vill uppmärksamma Upplands-Bro kommuns
pensionärsföreningars arbete för kommunens äldre under rådande pandemi.
Pensionärsföreningarna bedriver ett viktigt proaktivt arbete för ett meningsfullt
och hälsosamt åldrande samt att de förebygger social isolering hos UpplandsBro kommuns pensionärer. Kontoret inser att föregående år har varit en
prövning för samtliga föreningar i kommunen med inställda aktiviteter,
isolering och/eller karantän med ett minskat medlemsantal som följd.
Socialkontoret föreslår därför att samtliga pensionärsföreningar ska erhålla
10 000 kronor som extra föreningsbidrag för verksamhetsåret 2021.

Barnperspektiv
Föreningar som riktar sig till pensionärer bidrar till hälsofrämjande aktiviteter
för kommunens invånare som är äldre. Detta gynnar de barn och unga som har
anhöriga och närstående som är pensionärer och som lever ett aktivt liv.

Beslut sänds till
 Kamrer Socialkontoret
 Föreningen
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Socialkontoret

Datum
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2021-04-14

ÄON 21/0060

1 (3)

Er beteckning

Äldre- och omsorgsnämnden

Ansökan om föreningsbidrag från SPF
Seniorerna Vikingarna för år 2021
Förslag till beslut
1. Äldre- och omsorgsnämnden beviljar SPF Seniorerna Vikingarna
föreningsbidrag med 48 950 kronor för verksamhetsåret 2021.
2. Äldre- och omsorgsnämnden beviljar SPF Seniorerna Vikingarna
10 000 kronor som ett extra föreningsbidrag till pensionärsföreningar
2021 för deras arbete för ett meningsfullt och hälsosamt åldrande samt
för att de förebygger social isolering hos Upplands-Bro kommuns
pensionärer under rådande pandemi.

Sammanfattning
Äldre- och omsorgsnämnden ansvarar för omsorg av äldre samt personer som
är under 65 år med behov av hemtjänst, vård- och omsorgsboenden, hälso- och
sjukvårdsinsatser upp till sjuksköterskenivå samt förebyggande verksamhet.
Föreningar och organisationer som riktar sig till pensionärer tillhör denna
kategori.
SPF Seniorerna är en partipolitiskt och religiöst obunden medlemsorganisation
för alla som har rätt till pension i Sverige, oavsett ålder. SPF Seniorerna
Vikingarna bildades 1985 och har 445 medlemmar i kommunen.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Socialkontoret anser att SPF Seniorerna Vikingarna uppfyller kraven på att
erhålla föreningsbidrag ifrån Äldre- och omsorgsnämnden då föreningens
verksamhet kompletterar socialtjänstens. Då Äldre- och omsorgsnämndens
budgeterade medel för föreningsbidrag är begränsade föreslår socialkontoret att
samtliga pensionärsföreningar erhåller ett grundbidrag på 110 kronor per
medlem. SPF Seniorerna Vikingarna erhåller bidrag med 48 950 kronor för
verksamhetsåret 2021.
Slutligen föreslår socialkontoret att SPF Seniorerna Vikingarna erhåller 10 000
kronor som ett extra föreningsbidrag till pensionärsföreningar 2021 för deras
arbete för ett meningsfullt och hälsosamt åldrande samt att de förebygger social
isolering hos Upplands-Bro kommuns pensionärer under rådande pandemi.

Beslutsunderlag


Socialkontorets tjänsteskrivelse den 14 april 2021
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Ärendet
2019 tog Äldre- och omsorgsnämnden över hela ansvaret för föreningsbidrag
till föreningar och organisationer som bedriver frivilligt socialt arbete i
Upplands-Bro kommun som kompletterar det arbete som socialtjänsten
bedriver inom Äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden ifrån
Kultur- och fritidsnämnden.
Äldre- och omsorgsnämnden ansvarar för omsorg av äldre samt personer som
är under 65 år med behov av hemtjänst, vård- och omsorgsboenden, hälso- och
sjukvårdsinsatser upp till sjuksköterskenivå samt förebyggande verksamhet.

SPF Seniorerna Vikingarnas ansökan om föreningsbidrag för
verksamhetsåret 2021
SPF Seniorerna är en partipolitiskt och religiöst obunden medlemsorganisation
för alla som har rätt till pension i Sverige, oavsett ålder. SPF Seniorerna
Vikingarna bildades 1985 och har 445 medlemmar i Upplands-Bro kommun.
17 utav dessa medlemmar är så kallade ” vänmedlemmar” vilket innebär att de
är huvudmedlem i en annan SPF- förening men kan delta i Upplands-Bro
förenings planerade aktiviteter.
Föreningen är representerad i kommunens pensionärsråd. Styrelsen har haft 12
protokollförda sammanträden samt ett konstituerande möte under
verksamhetsåret 2020. Mötena har sedan pandemins början skett digitalt.
I SPF Seniorerna Vikingarnas verksamhetsberättelse för år 2020 framgår det att
verksamhetsåret har präglats av covid-19 pandemin. Föreningen fick styrka
många planerade aktiviteter ifrån mars och framåt under 2020. Under våren
övergick merparten av de planerade aktiviteterna till utomhusaktiviteter såsom
boule, vandringar, tipspromenader och utomhusgympa. Den årliga sillunchen
flyttades till augusti och genomfördes utomhus vid Hällkana friluftsgård.

Socialkontorets förslag till beslut
SPF Seniorerna Vikingarna har fram tills 2019 sökt grundbidrag genom Kulturoch fritidsnämnden. Grundbidraget till föreningar och organisationer som riktar
sig till pensionärer har utgått med 110 kronor per bidragsberättigad medlem
som bor i Upplands-Bro kommun per år, ifrån Kultur- och fritidsnämnden.
Socialkontoret anser att SPF Seniorerna Vikingarna uppfyller kraven på att
erhålla föreningsbidrag ifrån Äldre- och omsorgsnämnden då föreningens
verksamhet kompletterar socialtjänstens.
Då Äldre- och omsorgsnämndens budgeterade medel för föreningsbidrag är
begränsade föreslår socialkontoret att samtliga pensionärsföreningar erhåller ett
grundbidrag på 110 kronor per medlem. SPF Seniorerna Vikingarna har 445
medlemmar i sin förening.
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Er beteckning

Äldre- och omsorgsnämnden

Ansökan om föreningsbidrag från
KalevanSeniorit för år 2021
Förslag till beslut
1. Äldre- och omsorgsnämnden beviljar Kalevan Seniorit föreningsbidrag
med 10 230 kronor för verksamhetsåret 2020.
2. Äldre- och omsorgsnämnden beviljar Kalevan Seniorit 35 000 kr för sitt
arbete med finska pensionärer.
3. Äldre- och omsorgsnämnden beviljar Kalevan Seniorit 10 000 kr som
ett extra föreningsbidrag till pensionärsföreningar 2021 för deras arbete
med ett meningsfullt och hälsosamt åldrande samt att de förebygger
social isolering hos Upplands-Bro kommuns pensionärer under rådande
pandemi.

Sammanfattning
Äldre- och omsorgsnämnden ansvarar för omsorg av äldre samt personer som
är under 65 år med behov av hemtjänst, vård- och omsorgsboenden, hälso- och
sjukvårdsinsatser upp till sjuksköterskenivå samt förebyggande verksamhet.
Föreningar och organisationer som riktar sig till pensionärer tillhör denna
kategori.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Finska föreningen Kaleva Seniorit är en förening för finska pensionärer och har
93 medlemmar i Upplands-Bro kommun.
Socialkontoret anser att Kalevan Seniorit uppfyller kraven på att erhålla
föreningsbidrag ifrån Äldre- och omsorgsnämnden då föreningens verksamhet
kompletterar socialtjänstens. Då Äldre- och omsorgsnämndens budgeterade
medel för föreningsbidrag är begränsade föreslår socialkontoret att samtliga
pensionärsföreningar erhåller ett grundbidrag på 110 kronor per medlem.
Kalevan Seniorit erhåller bidrag med 10 230 kronor för verksamhetsåret 2020.
Socialkontoret föreslår även att Kalevan Seniorit erhåller 35 000 kronor för sitt
arbete med finska pensionärer då Upplands-Bro kommun är ett finskt
förvaltningsområde.
Slutligen föreslår socialkontoret att Kalevan Seniorit erhåller 10 000 kr som ett
extra föreningsbidrag till pensionärsföreningar 2021 för deras arbete för ett
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meningsfullt och hälsosamt åldrande samt att de förebygger social isolering hos
Upplands-Bro kommuns pensionärer under rådande pandemi.

Beslutsunderlag


Socialkontorets tjänsteskrivelse den 14 april 2021

Ärendet
2019 tog Äldre- och omsorgsnämnden över hela ansvaret för föreningsbidrag
till föreningar och organisationer som bedriver frivilligt socialt arbete i
Upplands-Bro kommun som kompletterar det arbete som socialtjänsten
bedriver inom Äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden ifrån
Kultur- och fritidsnämnden.
Äldre- och omsorgsnämnden ansvarar för omsorg av äldre samt personer som
är under 65 år med behov av hemtjänst, vård- och omsorgsboenden, hälso- och
sjukvårdsinsatser upp till sjuksköterskenivå samt förebyggande verksamhet.

Kalevan Seniorit ansökan om föreningsbidrag för
verksamhetsåret 2021
Finska föreningen Kalevan Seniorit är en förening för finska pensionärer och
har 93 medlemmar i Upplands-Bro kommun. 56 utav dessa bor i kommunen.
Kalevan Seniorit har utöver sin ansökan skickat in en handlingsplan där de ger
förslag på vad föreningen vill se för aktiviteter i kommunen för finsktalande
pensionärer samt för de finsktalande boende på kommunens vård- och
omsorgsboenden.
Förslagen rör bland annat att erhålla vård helt på finska, en daglig verksamhet
för finsktalande pensionärer där det ska finnas personal som talar finska, ett
café med finsk personal samt föreläsningar och bokklubb en gång i månaden.
Föreningen vill även inleda samarbete med andra kommuner som tillhör finskt
förvaltningsområde och andra finsktalande föreningar i Upplands-Bro kommun
för att fira morsdag, ha filmkvällar samt en grilldag på Hällkana.

Socialkontorets förslag till beslut
Kalevan Seniorit har fram tills 2019 sökt grundbidrag genom Kultur- och
fritidsnämnden. Grundbidraget till föreningar och organisationer som riktar sig
till pensionärer har utgått med 110 kronor per bidragsberättigad medlem som
bor i Upplands-Bro kommun per år, ifrån Kultur- och fritidsnämnden.
Socialkontoret anser att Kalevan Seniorit uppfyller kraven på att erhålla
föreningsbidrag ifrån Äldre- och omsorgsnämnden då föreningens verksamhet
kompletterar socialtjänstens.
Då Äldre- och omsorgsnämndens budgeterade medel för föreningsbidrag är
begränsade föreslår socialkontoret att samtliga pensionärsföreningar erhåller ett
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grundbidrag på 110 kronor per medlem. Kalevan Seniorit har 93 medlemmar i
sin förening.
Socialkontorets förslag är att Kalevan Seniorit erhåller ett bidrag på 10 230 kr
för verksamhetsåret 2021 ifrån Äldre- och omsorgsnämnden.

Finskt förvaltningsområde
Socialkontoret anser att Kalevan Seniorit bidrar till att Upplands-Bro kommun
kan fullfölja sitt uppdrag som finskt förvaltningsområde. Kontoret föreslår att
föreningen erhåller 35 000 kronor för sitt arbete med finska pensionärer bosatta
i Upplands-Bro kommun. Föreningen ska inkomma med en redovisning utav
vilka aktiviteter de har genomfört för dessa medel i nästa års ansökan om
föreningsbidrag.

Extra föreningsbidrag till pensionärsföreningar 2021 på grund
utav Coronapandemin
Socialkontoret vill uppmärksamma Upplands-Bro kommuns
pensionärsföreningars arbete för kommunens äldre under rådande pandemi.
Pensionärsföreningarna bedriver ett viktigt proaktivt arbete med ett
meningsfullt och hälsosamt åldrande samt att de förebygger social isolering hos
Upplands-Bro kommuns pensionärer. Kontoret inser att föregående år har varit
en prövning för samtliga föreningar i kommunen med inställda aktiviteter,
isolering och/eller karantän med ett minskat medlemsantal som följd.
Socialkontoret föreslår därför att samtliga pensionärsföreningar ska erhålla
10 000 kr som extra föreningsbidrag för verksamhetsåret 2021.

Barnperspektiv
Föreningar som riktar sig till pensionärer bidrar till hälsofrämjande aktiviteter
för kommunens invånare som är äldre. Detta gynnar de barn och unga som har
anhöriga och närstående som är pensionärer och som lever ett aktivt liv.

Beslut sänds till
 Kamrer Socialkontoret
 Föreningen
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Äldre- och omsorgsnämnden

Yttrande - Storsthlm - Överenskommelse
kostnadsansvar hjälpmedel och
medicintekniska produkter
Förslag till beslut
Äldre och omsorgsnämnden rekommenderar Kommunstyrelsen
1. anta Överenskommelse om kostnadsansvar mellan Region Stockholm
och kommunerna i Stockholms län för förskrivningsbara hjälpmedel
och förbrukningshjälpmedel samt för de medicintekniska produkter
som används för vård och omsorg i särskilt boende, dagverksamhet,
daglig verksamhet samt socialpsykiatriskt boende.
2. meddela Storsthlm sitt ställningstagande senast 31 augusti 2021 via epost till registrator@storsthlm.se.

Sammanfattning
Region Stockholm och Storsthlm har i samverkan tagit fram ett förslag till
överenskommelse om fördelning av kostnadsansvar för förskrivningsbara
hjälpmedel, förbrukningshjälpmedel samt för medicintekniska produkter som
används för vård och omsorg i särskilt boende, dagverksamhet, daglig
verksamhet samt socialpsykiatriskt boende. Förslaget innebär en revidering och
sammanslagning av tidigare överenskommelser i syfte att förtydliga
fördelningen av kostnadsansvar mellan Region Stockholm och kommunerna.
Utgångspunkten i revideringen har varit att förändringarna ska vara så
kostnadsneutrala som möjligt. En samverkansorganisation,
Hjälpmedelssamverkan i Stockholms län, föreslås bildas i syfte att underlätta
vid behov av justeringar i överenskommelsen avseende hjälpmedel och
medicintekniska produkter samt för uppföljning av överenskommelsen.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad 19 april 2021

•

Rekommendation om att anta Överenskommelse om kostnadsansvar
mellan Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län för
förskrivningsbara hjälpmedel och förbrukningshjälpmedel samt för de
medicintekniska produkter som används för vård och omsorg i särskilt
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boende, dagverksamhet, daglig verksamhet samt socialpsykiatriskt
boende
•

Ny överenskommelse om kostnadsansvar mellan Region Stockholm
och kommunerna i Stockholms län för förskrivningsbara hjälpmedel
och förbrukningshjälpmedel samt för de medicintekniska produkter
som används för vård och omsorg i särskilt boende, dagverksamhet,
daglig verksamhet samt socialpsykiatriskt boende

•

Gällande överenskommelse om vård och omsorg för äldre med
konsekvensändringar

Ärendet
År 2018 gav VIS (Vård i Samverkan) i uppdrag till Storsthlm och Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen (HSF) att utarbeta ett förslag till en ny
överenskommelse avseende kostnadsansvar mellan Region Stockholm och
kommunerna för hjälpmedel och medicintekniska produkter som används till
personer över 18 år i särskilt boende för äldre och dagverksamhet (SOL),
bostad för särskild service för vuxna samt daglig verksamhet (LSS) samt
socialpsykiatriska boenden. Arbetet resulterade i att ett flertal olika
delöverenskommelser inom området samlades i en överenskommelse.
Storsthlms styrelse beslöt 9 maj år 2019 att rekommendera kommunerna i
Stockholms län att anta den nya överenskommelsen. Ett antal kommuner ansåg
dock att förslaget behövde konkretiseras ytterligare för att undvika
tveksamheter gällande fördelningen av kostnadsansvar. Ett nytt förslag togs
fram som 11 mars 2020 skickades ut som tjänstemannaremiss till kommunerna.
Ett revideringsarbete med ytterligare förtydliganden vidtog därefter utifrån de
remissvar som inkom.
Beräkning av kostnader
Utgångspunkten i arbetet med den nya överenskommelsen har varit att
förändringarna ska vara så kostnadsneutrala som möjligt för bägge parter. En
särskild fråga för kommunerna har varit hur kostnaderna beräknades, vilket
gjordes i förstudien år 2018.
Grundprincip
Ansvaret för kostnader för förskrivna hjälpmedel grundas på de olika
överenskommelser som tidigare slutits mellan kommunerna och dåvarande
landstinget rörande särskilda boendeformer enligt SOL och LSS. Reformer
som ÄDEL-reformen och 1994 år Handikappreform är exempel på reformer
som medfört att kommunerna och Region Stockholm har ett delat ansvar för
förskrivna hjälpmedel och medicintekniska produkter. Vissa undantag
föreligger dock, t ex ansvarar Region Stockholm för förskrivna hjälpmedel till
barn och unga under 18 år, samt de hjälpmedel som förskrivs av specialister
som endast har uppdrag i Region Stockholm.
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Grundprincipen är att respektive part ska ansvara för de förskrivna hjälpmedel
som är förenade med den vård som kommunen eller Region Stockholm
ansvarar för. Verksamheterna ska också svara för den grundutrustning som
erfordras för den grupp av individer som bor eller vistas på boendena.
Konsekvenser för andra överenskommelser
I den nya överenskommelsen samlas ansvarsfördelningen inom
hjälpmedelsområdet och medicintekniska produkter i en enhetlig
överenskommelse. Det innebär att när den nya överenskommelsen antas så
upphör tre tidigare överenskommelser att gälla och konsekvensändringar görs i
ytterligare en överenskommelse.
Upphör gör:
•

Kostnadsansvar för hjälpmedel i bostad med särskild service och daglig
verksamhet enligt LSS från 2015-10-01 (2015-05-20)

•

Förtydligande av kostnadsansvar avseende överenskommelse om
tekniska hjälpmedel (2004-08-20)

•

Ansvarsfördelning för hjälpmedel i särskilda boendeformer (1997-0225).

Överenskommelsen ”Sammanhållen vård- och omsorg för äldre” (maj 2015)
revideras som en konsekvens av den nya hjälpmedelsöverenskommelsen. Det
innebär att två delöverenskommelser i denna utgår. Uppenbara uppdateringsbehov i kvarvarande del har åtgärdats.
Samverkansorganisation
En samverkansgrupp, Hjälpmedelssamverkan i Stockholms län, föreslås bildas
i syfte att underlätta vid behov av justeringar i överenskommelsen avseende
hjälpmedel och medicintekniska produkter samt för årlig uppföljning av
överenskommelsen.
Överenskommelsen börjar gälla tre månader efter att alla parter antagit
densamma.
Då rekommendationen om överenskommelse kom till Socialkontorets
kännedom 21-03-31, har Socialkontoret begärt anstånd för kommunens räkning
med att inkomma med svar till Storsthlm vilket har beviljats. Anståndet
sträcker sig till 21-08-31.

Socialkontorets bedömning
Socialkontorets ställer sig positivt till att de olika överenskommelserna inom
området samlas i en enhetlig överenskommelse. Ansvarsfördelningen och inom
vilka verksamheter fördelningen gäller är tydligt beskrivet.
Gällande kostnadsneutraliteten upprättas en länsöverskridande
samverkansorganisation med ansvar för att följa upp överenskommelsen, lyfta
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behov av justeringar, omfördela av kostnadsansvar, sprida information till
berörda målgrupper m m.

Barnperspektiv
Överenskommelsen bedöms inte ha direkt påverkan på barn, då kommunens
förskrivare inte ansvarar för förskrivning av hjälpmedel till barn. Barn kan
däremot påverkas indirekt i positiv bemärkelse, genom att en anhörig ges
tillgång till ett hjälpmedel.

Bilagor
1. Rekommendation om att anta Överenskommelse om kostnadsansvar mellan
Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län för förskrivningsbara
hjälpmedel och förbrukningshjälpmedel samt för de medicintekniska
produkter som används för vård och omsorg i särskilt boende,
dagverksamhet, daglig verksamhet samt socialpsykiatriskt boende
2.

Ny Överenskommelse om kostnadsansvar mellan Region Stockholm och
kommunerna i Stockholms län för förskrivningsbara hjälpmedel och
förbrukningshjälpmedel samt för de medicintekniska produkter som
används för vård och omsorg i särskilt boende, dagverksamhet, daglig
verksamhet samt socialpsykiatriskt boende

3. Gällande överenskommelse om vård och omsorg för äldre med
konsekvensändringar
4. Anstånd avseende inkommande med svar till Storsthlm, 21-03-31
Beslut sänds till
• Kommunstyrelsen
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REKOMMENDATION UT
2020-11-12
S/18/0098-83

Kommunstyrelser
Berörda förvaltningschefer inom
socialförvaltning,

Rekommendation om att anta
Överenskommelse om kostnadsansvar för
förskrivningsbara hjälpmedel och
förbrukningshjälpmedel samt för de
medicintekniska produkter som används för
vård och omsorg i särskilt boende,
dagverksamhet, daglig verksamhet samt
socialpsykiatriskt boende
Rekommendation
Storsthlms styrelse beslutade på sammanträdet den 12 november 2020 att
rekommendera kommunerna i länet att anta överenskommelse mellan kommunerna i
Stockholms län och Region Stockholm om kostnadsansvar för förskrivningsbara
hjälpmedel och förbrukningshjälpmedel samt för de medicintekniska produkter som
används för vård och omsorg i särskilt boende, dagverksamhet, daglig verksamhet samt
socialpsykiatriskt boende.

Sammanfattning
En revidering har gjorts av en långsiktig överenskommelse om kostnadsansvar mellan
kommun och Region för hjälpmedel och medicinsktekniska produkter. Utgångspunkten
i revideringen har varit att förändringarna ska vara så kostnadsneutrala som möjligt
jämfört med tidigare överenskommelse. Arbetet har inneburit att förtydliga
ansvarsfördelningen så och ta fram pedagogiska bilagor som ska användas i
verksamheterna.
En samverkansorganisation föreslås för att underlätta justeringar i överenskommelsen
vid förändringar av hjälpmedel och medicintekniska produkter och för uppföljning av
överenskommelsen.

Storsthlm, Box 38145, 100 64 Stockholm
Besöksadress: Södermalmsallén 36, Stockholm
08-615 94 00 info@storsthlm.se storsthlm.se Org.nr. 222000-0448
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Beskrivning av ärendet
Bakgrund – behov av förtydliganden
Sedan 2015 har kommunerna i länet genom Storsthlms styrelse och Hälso- och
sjukvårdsnämnden i Region Stockholm en gemensam politisk styrgrupp för samverkan
som kallas VIS (Vård i samverkan). År 2018 gav VIS Storsthlm och hälso- och
sjukvårdsförvaltningen (HSF) i uppdrag att utarbeta förslag till en ny överenskommelse
för hjälpmedel och förbrukningsartiklar inom särskilt boende för äldre (SoL), bostad för
särskild service för vuxna och daglig verksamhet (LSS) samt socialpsykiatriska
boenden.
En styrgrupp samt arbetsgrupp bildades bestående av representanter från Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen, Storsthlm och länets kommuner. Arbetet inleddes med en
förstudie som resulterade i att det fanns behov av att se över ansvarsfördelningen för
enskilda hjälpmedel och även att utveckla samverkansformerna mellan kommunerna
och Region Stockholm i syfte att ansvarsfördelningen för hjälpmedel skulle bli så
samstämmiga som möjligt i olika särskilda boendeformer.
Förslaget på ny överenskommelse skulle också förenklas så att ansvaret inom
hjälpmedelsområdet koncentrerades till en överenskommelse Vidare var syftet att
effektivisera processen vid behov av förändringar och uppdateringar inom
hjälpmedelsområdet. Därför föreslogs en ny samverkansgrupp för hjälpmedelsfrågorna.
Storsthlms styrelse beslutade 9 maj år 2019 att rekommendera kommunerna i
Stockholms län att anta den nya överenskommelsen om kostnadsansvar för hjälpmedel
samt medicintekniska produkter som används för vård och omvårdnad i särskilt
boende, dagverksamhet och daglig verksamhet. Under hösten 2019 visade det sig att
några kommuner efter ytterligare granskning ansåg att förslaget behövde konkretiseras
ytterligare för att undvika otydligheter i ansvarsfördelning då många användare
behövde koppla till denna. Vid ett möte 31 oktober år 2019 mellan representanter från
socialtjänstnätverket och Region Stockholm beslutades att förslaget på ny
överenskommelse daterad 9 maj år 2019 skulle revideras ytterligare.
En ny arbetsgrupp med representanter från kommunerna och från Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen inom Region Stockholm samt Storsthlm har arbetat med att
förtydliga en del skrivningar, inga ändringar i ansvarsfördelningen eller kostnadsansvar
har gjorts.
Den 11 mars 2020 skickades en ny version ut på en tjänstemannaremiss till
kommunerna. Utifrån svaren har ytterligare förtydliganden i ansvarsfrågan hanterats.

Beräkning av kostnader – ny överenskommelse blir
kostnadsneutral
Utgångspunkten i arbetet med en ny överenskommelse är att förändringarna ska vara
kostnadsneutrala för alla parter. En särskild fråga från kommunerna har varit hur
kostnaderna beräknades, vilket gjordes i förstudien under år 2018.
De föreslagna förändringarna i kostnadsansvar har bedömts vara praktiskt
genomförbara och samtidigt sammantaget innebära en kostnadsneutralitet (se nedan).
I förstudien identifierades ytterligare hjälpmedel där kostnadsansvaret skulle kunna
förändras men slutsatsen var att dessa förändringar inte skulle vara kostnadsneutrala.
Arbetsgruppen har inte kunnat göra ytterligare beräkningar när det gäller
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kommunernas kostnader, eftersom kommunerna bedömdes ha svårt att särskilja
specifika kostnader för enskilda hjälpmedel.

Kostnadsförändringar
•

•

•

Antidecubitusmadrasser föreslås övergå från regionen till kommunen.
Kostnadsberäkningen är gjord utifrån regionens kostnader för år 2017 för
antidecubitusmadrasser som förskrivits i särskilda boende enligt SoL.
Kostnaden för regionen år 2017 var 6,5 mkr.
Övriga förändringar (ätapparat, bokstavstavlor, presentationsmaterial och
specialrullatorer) som föreslås övergå från regionen till kommunen
kostade totalt 14 tkr för regionen för år 2017.
Regionen föreslås ta över den totala kostnaden för komfortrullstolar.
Kostnadsberäkningen är gjort utifrån ett antagande om att regionen år
2017 hade 75 procent av kostnaden och kommunerna 25 procent av
kostnaderna. Kostnaden för 2017 beräknades till totalt 5 mkr för
kommunerna.
Kostnaden för PEG etcetera föreslås övergå till regionen.
Kostnadsberäkningen är gjord utifrån Nacka kommuns kostnader för år
2017 som bedömdes vara 600 tkr.

Konsekvensändringar för andra överenskommelser
I den nya överenskommelsen samlas ansvarsfördelningen inom hjälpmedelsområdet
ihop till en överenskommelse, istället för flera olika. Det innebär att när den nya
överenskommelsen antas, så upphör tre gamla överenskommelser att gälla, och
konsekvensändringar görs i ytterligare en överenskommelse.
Följande tre överenskommelser upphör när den nya överenskommelsen antas:
•
•
•

Kostnadsansvar för hjälpmedel i bostad med särskild service och daglig
verksamhet enligt LSS from 2015-10-01 (2015-05-20)
Förtydligande av kostnadsansvar avseende överenskommelse om tekniska
hjälpmedel (2004-08-20)
Ansvarsfördelning för hjälpmedel i särskilda boendeformer (1997-02-25)

Överenskommelsen ”Sammanhållen vård och omsorg för äldre” (maj 2015) revideras
som en konsekvens av den nya hjälpmedelsöverenskommelsen:
• Två delöverenskommelser utgår
• Uppenbara uppdateringsbehov har åtgärdats (t ex hänvisning till aktuella lagrum)

Övergripande överenskommelse om vård och omsorg
Arbete pågår med en övergripande överenskommelse om vård och omsorg som
förväntas bli klar för antagande under år 2021. Överenskommelsen kan komma
innehålla övergripande principer som kommer gälla även för andra befintliga
överenskommelser mellan regionen och kommunerna.
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Ärendegång
Rekommendationen adresseras till kommunstyrelserna enligt den rutin som gäller vid
beslut i Storsthlms styrelse. Kommunerna fattar beslut enligt gällande
delegationsordning.
Kommunerna ombeds meddela sina ställningstaganden genom att sända in
protokollsutdrag eller annan beslutshandling till Storsthlm.
Beslut om antagande av överenskommelse är att likställas med undertecknande.
Överenskommelsen börjar gälla tre månader från att alla parter beslutat
anta överenskommelsen.

Svarsperiod
Storsthlm önskar få kommunernas ställningstaganden senast den 31 maj år 2021 med
e-post till registrator@storsthlm.se.

Frågor och information
Frågor med anledning av detta besvaras av

Bilagor
1.

Ny överenskommelse

2-5. Bilagor till ny överenskommelse
6. Gällande överenskommelse om vård och omsorg för äldre med uppdateringar

Med vänlig hälsning
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Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av
hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns
landsting och Kommunförbundet Stockholms Län (KSL)
på uppdrag av presidierna för landstingets hälso- och
sjukvårdsnämnd och KSLs styrelse 2014.
2018-2020 har Region Stockholm och Storsthlm
arbetat fram en ny överenskommelse som gäller
hjälpmedel samt medicintekniska produkter som
används för vård och omvårdnad i särskilt boende,
dagverksamhet och daglig verksamhet.
Med anledning av den nya överenskommelsen har
en revidering gjorts av Sammanhållen
överenskommelse för vård och omsorg för äldre.
Delöverenskommelser som berör ovan nämnda
områden har tagits bort, eftersom de ersätts av den
nya överenskommelsen. En uppdatering har gjorts
av referenser till gällande lagar och författningar.
Stockholms läns landsting har i texten ändrats till
Region Stockholm. Kommunförbundet Stockholms
län, KSL, har i texten ändrats till Storsthlm.
Stockholm i februari 2020

2

var hjälpmedel och medicintekniska produkter - ÄON 21/0055-2 Yttrande - Storsthlm - Överenskommelse kostnadsansvar hjälpmedel och medicintekniska produkter : 3 Gällande överenskommelse om vård och omsorg med konsekvensändringar.pdf

Sammanhållen överenskommelse
om vård och omsorg för äldre
Delöverenskommelser
Samverkan mellan läkarorganisation/läkare och kommunfinansierad
hälso- och sjukvårdsorganisation/personal i särskilt boende för äldre.................................9
Samverkan för individuell nutritionsbehandling i särskilt boende för äldre ..................... 28
God läkemedelsanvändning för äldre – gemensam målbild............................................... 38
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1. Introduktion
1.1 Bakgrund
För att skapa en sammanhållen vård och omsorg för olika målgrupper i samhället krävs
samverkan mellan kommun och region. Erfarenheterna från tidigare samverkan visar
att det underlättar om det finns övergripande beslut, policyer eller överenskommelser. I
Stockholms län finns ett antal länsövergripande överenskommelser som reglerar
samverkan mellan olika delar av huvudmännens verksamheter.
Stockholms läns landsting, SLL, genom hälso- och sjukvårdsförvaltningen, HSF, och
Kommunförbundet Stockholms Län, KSL, har 2015 i partsgemensamma grupper med
sakkunniga från kommunerna och landstinget uppdaterat tidigare överenskommelser och
tagit fram två nya överenskommelser som gäller samverkan för äldre personer som bor i
särskilt boende för äldre1. Vidare har gruppen tagit fram kompletteringar som berör äldre
till överenskommelserna ”Samverkan kring vuxna med psykisk
sjukdom/funktionsnedsättning” och ”Policy för att förebygga och behandla missbruk och
beroende”.
2019 reviderades överenskommelsen mot bakgrund av att de båda huvudmännen
tillsammans arbetat fram en ny separat överenskommelse om hjälpmedel och
medicintekniska produkter som används för vård och omvårdnad i särskilt boende,
dagverksamhet och daglig verksamhet. Delöverenskommelser, som reglerar dessa områden,
har tagits bort från den här överenskommelsen. Referenser till aktuell lagstiftning och
aktuella författningar har uppdaterats.

1.2 Överenskommelsen gäller för alla kommunoch landstingsfinansierade verksamheter
Regionen och kommunerna ansvarar för att i avtal med upphandlade entreprenörer enligt
lagen om offentlig upphandling, LOU2 och i krav för godkännande av aktörer enligt lagen om
valfrihetssystem, LOV3, samt vid köp av enstaka platser i förfrågningsunderlag och för
godkännande av utförare i respektive avtal, infoga krav på att överenskommelser som
regionen och kommunen har träffat enligt detta dokument även gäller för dessa aktörer.
Läsanvisning
Den person som verksamheterna är till för benämnes i hela texten nedan ”den enskilde/
patienten”.
För att förenkla framställningen nedan uttrycks regionens respektive kommunens ansvar
som om det var kommunen eller regionen själva som skulle genomföra det som avses.
Kommunen och regionen har alltid ansvaret, men genomförandet av det som avses sker dels
genom verksamhet i egen regi, dels genom regionfinansierade eller kommunfinansierade
verksamheter som är godkända enligt LOV eller är upphandlade enligt LOU. I texter nedan
används begreppen regionfinansierad och kommunfinansierad verksamhet för alla dessa
verksamheter.

1.3 Delöverenskommelser
Dessa tre delöverenskommelser sammanförs under ett gemensamt paraply som utgör
överenskommelsen:
1 Särskilt boende för äldre avser sådan särskild boendeform som kommunen är skyldig att ordna enligt 5 kap 5§ socialtjänstlag (2001:453).
2 Lag (2016:1145) om offentlig upphandling.
3 Lag (2008:962) om valfrihetssystem.
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• Samverkan mellan läkarorganisation4/läkare och kommunfinsierad hälsooch sjukvårdsorganisation/personal i särskilt boende för äldre.
• Individuell nutritionsbehandling i särskilt boende för äldre.
• God läkemedelsanvändning för äldre.

1.4 Överenskommelser som har reviderats 2015
men som ligger utanför paraplyet för äldre eftersom de även gäller andra grupper:
• Samverkan när enskilda/patienter behöver praktisk hjälp med egenvård.
• Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning (har kompletterats
när det gäller äldre).
• Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende (har kompletterats när
det gäller äldre.)

1.5 Andra överenskommelser som gäller äldre
Utöver ovanstående finns överenskommelser som både gäller äldre och andra grupper.
• Uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade (munhälsa).
• Samverkan vid vård och omsorg för personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt.
• Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering.
• Hjälpmedelsöverenskommelse i Stockholms län
Nedan ges först en allmän introduktion till överenskommelsen om samverkan för äldre
som innehåller de tre ovan nämnda delöverenskommelserna och därefter följer de tre
delöverenskommelserna.

2. Övergripande målgrupp
Målgruppen för överenskommelsen är personer 65 år och äldre. I respektive
delöverenskommelser anges ytterligare specifikation av målgrupp för aktuell
delöverenskommelse. T.ex. den som oavsett ålder, efter beslut av kommunen, är bosatt i
ett särskilt boende för äldre eller vistas på en korttidsplats.

3. Övergripande syfte
Det övergripande syftet med överenskommelsen är att den ska utgöra en grund och ett stöd
för det gemensamma arbetet mellan kommunerna och regionen på lokal nivå, samt
klargöra ansvarsgränserna. Ett annat övergripande syfte är att eftersträva en effektiv
samhällsekonomisk resursanvändning genom att verksamheter samverkar så effektivt som
möjligt för att de enskilda/patienterna ska få uppleva en sammanhållen vård.
Verksamheterna ska ha ett gott överlämnande till andra verksamheter i vårdnätverket5 och
olika funktioner ska samverka med respekt för varandras olika kompetens för att ge de
enskilda en god och samordnad vård.
4 Med läkarorganisation menas i hela denna överenskommelse vårdgivare för läkarinsatser.
5 Vårdnätverk innebär att de enskilda/patienterna möter en vård och omsorg där vårdgivare och omsorgsgivare samverkar i ett nätverk. Vårdnätverket
innebär att:
•

Individens hälsa är i fokus i varje möte.

•

Oavsett vart individen vänder sig ska denna få stöd att hitta rätt.

•

Det finns tillräcklig och adekvat information och kompetens.

•

Individens samlade behov är utgångspunkten för den vård och omsorg som ges.
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4. Övergripande mål
Det övergripande målet är att de enskilda/patienterna
• får en sammanhållen och individanpassad vård och omsorg efter sina behov
• upplever vård och omsorg som trygg och säker
• får vård och omsorg av god kvalitet, genom god samverkan mellan kommun- och
regionfinansierade verksamheter.
Utöver dessa övergripande mål anges specificerade mål i respektive delöverenskommelse.

5. Helhetssyn och samtycke
Enskilda/patienter som tillhör målgruppen för respektive delöverenskommelse har rätt att
få sina behov av insatser och behandling allsidigt utredda och tillgodosedda. Det innebär att
hela situationen och alla behov vägs samman inom det område delöverenskommelsen gäller
och att den enskilde/patienten upplever all vård och omsorg som en helhet.
De enskildas/patienternas intressen ska aldrig åsidosättas på grund av att skilda huvudmän
har olika verksamhets- och kostnadsansvar. Delöverenskommelserna handlar om hur
kommuner och region ska samverka för de enskildas/patienternas bästa. De enskilda/
patienterna ska aldrig behöva utsättas för stridigheter mellan olika huvudmän, utan i stället
uppleva hur gott olika huvudmän samverkar över huvudmannaskapsgränser.
Ett samtycke måste alltid inhämtas från den enskilde/patienten innan en samverkan kring
denne kan ske mellan verksamheter där det råder sekretess. Samtycket måste inte vara
skriftligt även om det ofta är lämpligt. Oavsett detta ska varje verksamhet dokumentera att
samtycke har inhämtats. Den enskilde/patienten får när som helst ta tillbaka sitt samtycke.

6. Samordnad individuell plan, SIP
För att personer som behöver insatser från både hälso- och sjukvården och socialtjänsten
ska få sina samlade behov tillgodosedda kan, efter samtycke från den enskilde, en samordnad
individuell plan, SIP, behöva upprättas enligt hälso- och sjukvårdslagen, HSL, och socialtjänstlagen, SoL6. Planen ska om möjligt upprättas tillsammans med den enskilde och, om
det anses lämpligt och den enskilde inte motsätter sig det, ska närstående ges möjlighet att
delta i arbetet med planen.
Av planen ska det framgå
• vilka insatser som behövs
• vilka insatser respektive huvudman ska svara för
• vilka åtgärder som vidtas av någon annan än kommunen eller regionen
• vem av huvudmännen som har det övergripande ansvaret för planen.
En partsammansatt grupp har tagit fram ett vägledningsdokument kring planeringen av SIP.
Vägledningen finns på Storsthlms hemsida, www.storsthlm.se, och på vårdgivarguiden på
regionens hemsida, www.vardgivarguiden.se

6 16 kap 4 § hälso- och sjukvårdslagen och 2 Kap. 7 § socialtjänstlagen har gemensam lydelse.
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7. Ledningssystem och kunskapsspridning
7.1 Kunskapsspridning om överenskommelserna
Det är mycket viktigt att de personer som ska arbeta enligt överenskommelsen och respektive
delöverenskommelse har fått information om innehållet och förstår hur delöverenskommelserna ska tillämpas.
Verksamhetschefer för hälso- och sjukvården i region och kommun och förvaltningschefer
eller motsvarande i samverkan med medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS 7, och medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR8 hos huvudmännen har ett särskilt stort ansvar att
tillsammans med underställda chefer på alla nivåer inom regionen och kommunerna bedriva
informations- och utbildningsarbete kring innehållet i överenskommelsen, inklusive
delöverenskommelserna, så att dessa blir kända och följs i respektive verksamheter.

7.2 Samverkan ska beskrivas i ledningssystemet
Socialstyrelsen har gett ut föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem 9 som ställer krav
på att vårdgivarna och de som bedriver socialtjänst ska upprätta ledningssystem för ett
systematiskt kvalitetsarbete. De som bedriver verksamhet enligt socialtjänstlagen, SoL10,
eller lag om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS 11, ska identifiera de processer
där det behövs samverkan för att säkra kvaliteten på de insatser som ges inom socialtjänsten
och verksamhet enligt LSS. Vårdgivare i hälso- och sjukvård har samma krav på att
identifiera de processer där det behövs samverkan för att förebygga att patienter drabbas av
vårdskada.
Samtliga aktiviteter som ingår i respektive process ska identifieras. Vidare ska det fastställas i
vilken ordning aktiviteterna behöver ske. De rutiner som behövs för att säkra verksamhetens
kvalitet ska beskrivas för varje aktivitet.
Det ska framgå av ledningssystemet dels hur samverkan ska bedrivas i den egna verksamheten,
dels hur samverkansmöjligheter säkerställs med andra aktörer, till exempel med andra
vårdgivare, andra verksamheter enligt SoL och LSS, samt myndigheter och organisationer.
Ledningssystemet hos respektive verksamhet ska således innehålla de processer (med aktiviteter och rutiner) som behövs inom den egna verksamheten för att säkra en god kvalitet när
det gäller samverkan med andra verksamheter, med hänvisning till denna överenskommelse
och de fem delöverenskommelser som ryms inom den.
Verksamhetschefer och övriga chefer har ett stort ansvar att realisera detta.

8. IT-system
Dokumentation sker ofta i olika IT-system och det är viktigt att vidareutveckla de befintliga
IT-systemen så att de kan vara till nytta i samverkan mellan olika aktörer runt de enskilda/
patienterna. Självfallet måste de enskilda/patienterna samtycka till hanteringen. IT-systemen
kan också behöva utvecklas för att förenkla uppföljningar.

7 MAS = Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska enligt 4 § 11 kap hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
8 MAR= Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering. Sjukgymnast/fysioterapeut eller arbetsterapeut som innehar samma uppdrag som MAS inom en

verksamhet som omfattar rehabilitering enligt 24§ HSL.
9 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.
10 Socialtjänstlag (2001:453).
11 Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.
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9. Parter
Region Stockholm genom hälso- och sjukvårdsnämnden och ansvariga nämnder i länets
kommuner.

10. Giltighetstid
Överenskommelsen börjar gälla från parternas beslut i respektive ansvarig nämnd.

11. Övergripande kontaktpersoner
Kommunen och regionen ska utse varsin kontaktperson med ansvar för respektive
delöverenskommelse. När kommunen eller landstinget byter kontaktperson ska detta
skriftligen meddelas varandra.

12. Gemensamt ansvar för uppföljning
Parterna har ett gemensamt ansvar för att överenskommelserna regelbundet följs upp och att
stämma av resultatet av uppföljningen med varandra. Det första året är det viktigt att följa
upp hur väl de som ska följa delöverenskommelserna i sitt dagliga arbete känner till dem. För
varje delöverenskommelse tar hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Storsthlm fram ett antal
indikatorer som parterna ska följa upp lokalt varje år. Därefter tas ett särskilt dokument fram
som gäller uppföljningen.
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Samverkan mellan
läkarorganisation12/ läkare och
kommunfinasierad hälso- och
sjukvårdsorganisation
/personal i särskilt boende för äldre

12 Med läkarorganisation avses i hela dokumentet vårdgivare för läkarinsatser som godkänts av landstinget enligt LOV.
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1. Inledning
1.1 Bakgrund
Kommunen har ett hälso- och sjukvårdsansvar för dem som efter ett biståndsbeslut av
kommunen bor i ett särskilt boende för äldre.13 Det är inte en vårdinrättning utan en bostad
som kommunen har inrättat enligt socialtjänstlagen. Den hälso- och sjukvård som bedrivs
där kan därför betraktas som primärvård. Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar omfattar
dock inte läkarinsatser.14 Enligt hälso- och sjukvårdslagen, HSL15, ska regionen sluta avtal
med kommunerna i länet när det gäller omfattningen av och formerna för läkarnas
medverkan16. Vidare ska regionen avsätta de läkarresurser som behövs för att enskilda ska
kunna erbjudas god hälso- och sjukvård i särskilt boende.
Denna delöverenskommelse motsvarar det avtal som regionen enligt hälso- och
sjukvårdslagen ska sluta med kommunerna i länet när det gäller omfattningen av och
formerna för läkarmedverkan.
Regionen har ett gemensamt beskrivet uppdrag för alla vårdgivare av läkarinsatser i särskilt
boende för äldre. Uppdraget beskrivs i Förfrågningsunderlag enligt lag om valfrihetssystem,
LOV, samt Vårdval läkarinsatser i särskilt boende för äldre, www.vardgivarguiden.sll.se.
1.1.1 Läsanvisning

Begreppet läkare används i första hand för den behandlande läkaren i den valda
läkarorganisationen. I vissa fall finns det information om vad som gäller om de
enskilda/patienterna har valt att vara fortsatt listade hos sin husläkare. De som behåller sin
husläkare får vård och behandling enligt förfrågningsunderlaget Husläkarverksamhet med
basal hemsjukvård.
För att förenkla framställningen nedan uttrycks regionens respektive kommunens ansvar
som om det var kommunen eller regionen själva som skulle genomföra det som avses.
Kommunen och region har alltid ansvaret, men genomförandet av det som avses sker dels
genom verksamhet i egen regi, dels genom landstingsfinansierade eller kommunfinansierade verksamheter som är godkända enligt LOV, eller är upphandlade enligt LOU. I texten
nedan används begreppen regionfinansierad och kommunfinansierad verksamhet för alla
dessa verksamheter. Se vidare i avsnitt 2 om omfattning och gränsdragningsfrågor.

1.2 Syfte
Delöverenskommelsen syftar till att på en övergripande nivå
• klargöra ansvaret för sjukvårdshuvudmännen Region Stockholm och kommunerna i
Stockholms län.
Delöverenskommelsen syftar till att på lokal vårdgivarnivå
• klargöra ansvaret för samverkan mellan läkarorganisationen (i förekommande fall
husläkarorganisationen17) och den legitimerade hälso- och sjukvårdspersonal som den
kommunfinansierade verksamheten ansvarar för i särskilt boende för äldre
13 Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar regleras i 12 kap hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Kommunens skyldighet att inrätta särskilda

boendeformer framgår av 5 kap. 5§ socialtjänstlagen.
14 16 kap. 1 § tredje stycket HSL 2017:30: Om regionen inte uppfyller sina skyldigheter enligt avtalet att tillhandahålla läkare, har kommunen rätt

att på egen hand anlita läkare och få ersättning för sina kostnader för det från regionen. Lag (2019:973).
15 Hälso- och sjukvårdslag (2017:30).
16 16 kap. Hälso- och sjukvårdslag 2017:30 Samverkan mellan huvudmän
17 I de fall de enskilda/patienterna väljer att fortsätta vara listad hos sin husläkare, samt de som vistas på en korttidsplats.
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• utgöra en grund för respektive läkarorganisation och kommunfinansierad verksamhet
när det gäller att teckna en lokal överenskommelse som förtydligar respektive
organisations ansvar för samverkan när det gäller hälso- och sjukvårdsinsatser inom
särskilt boende för äldre
• förtydliga hur hälso- och sjukvårdspersonalens förhållningssätt kan bidra till en god
samverkan som fokuserar på de enskildas/patienternas situation i det gemensamma
uppdraget att skapa en hälso- och sjukvård med god kvalitet.

1.3 Målgrupp för delöverenskommelsen
De som efter ett biståndsbeslut av kommunen bor i ett särskilt boende för äldre, oavsett
ålder, och har listat sig hos en läkarorganisation som är godkänd av regionen och som valts
av den kommunfinansierade verksamhet den enskilde bor i. I målgruppen ingår även enskilda
patienter som har beviljats bistånd i form av vistelse på korttidsplats.

1.4 Mål för delöverenskommelsen
De enskilda/patienterna
• ska känna sig trygga med att hälso- och sjukvårdshuvudmännen, kommun och region,
samverkar i sin planering av hälso- och sjukvården i det särskilda boendet
• ska känna sig trygga med att hälso- och sjukvårdspersonalen i det särskilda boendet
och läkarorganisationen samverkar kring utformning och genomförande av insatser
och att förebyggande och hälsofrämjande insatser prioriteras
• får samordnade, goda och säkra hälso- och sjukvårdsinsatser som bygger på
bedömningar av de enskildas/patienternas hela situation med respekt för
självbestämmande och integritet.

1.5 Definitioner
Definitioner återfinns i avsnitt 9 i denna delöverenskommelse.

1.6 Lokal samverkansöverenskommelse
Den valda läkarorganisationen och kommunen ska för den kommunfinansierade verksamheten
träffa en lokal samverkansöverenskommelse där formerna för och omfattningen av samverkan
ska specificeras med utgångspunkt från denna överenskommelse.
Verksamhetschefen hos läkarorganisationen och den funktion som är utsedd av
kommunen18 ska säkerställa att det finns en tydlig struktur och beslutsordning för att ta
fram, fastställa, implementera, följa upp och revidera den lokala
samverkansöverenskommelsen.
Den lokala överenskommelsen ska tydliggöra ansvars- och rollfördelningen mellan de
berörda aktörerna och utgå från nationella riktlinjer, regionala styrdokument och tillämpliga
lagar och föreskrifter. Den ska genomsyras av en personcentrerad vård- och omsorg och
patientsäkerhet.
En lokal samverkansöverenskommelse ska innehålla rutiner för
• en namngiven funktion som kan informera samt lämna material om läkarorganisationen,
listningen och vara behjälplig med listningsblankett
• informationsöverföring vid påbörjad vistelse samt inflyttning

18 Det kan exempelvis vara en MAS eller MAR, verksamhetschef eller annan chefsperson. Med en godkänd eller upphandlad utförare kan

kommunen komma överens om att utföraren själv utser en kontaktperson direkt till läkarorganisationen.
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• informationsöverföring mellan läkare och hälso- och sjukvårdspersonal i särskilt boende
• utformning av information till de enskilda/patienterna att om de väljer att behålla
sin husläkare får de sin läkartillsyn genom besök på vårdcentralen eller hembesök av
husläkaren
• information till läkarorganisation så snart en enskild/patient har listat sig hos vårdgivaren
• veckovisa besök, konsultation och akuta oplanerade besök
• närståendekontakt
• vårdplanering
• samordnad individuell planering, SIP
• läkemedelshantering
• läkemedelsgenomgångar
• konsultation av andra specialister
• basal minnesutredning
• brytpunktssamtal
• palliativ vård
• efterlevandesamtal
• eventuellt en lokal rutin för bedömning av egenvård med utgångspunkt från
överenskommelsen Samverkan när en enskild/patient behöver praktisk hjälp med
egenvård
• avvikelser
− hantering av avvikelser i hälso- och sjukvården
− samverkan om rapportering, utredning och uppföljning av avvikelser där
läkare har varit direkt berörd (enligt avsnitt 4.1.1 och 4.4.1 samt 5. Säkerhet)
• avvikelse från delöverenskommelsen
− definition av vad som kan anses vara otillräckligt stöd från läkare vid konsultationer
då kommunen överväger att anlita en egen läkare (se avsnitt 6 – 8)
• förtydligande av rutin i avsnitt 8.

2. Omfattning och gränsdragningsfrågor
Denna delöverenskommelse omfattar dels regionfinansierade läkarorganisationer som har
godkänts enligt lag om valfrihetssystem, LOV, och som har valts av ett kommunfinansierat
särskilt boende för äldre, dels kommunal hälso- och sjukvårdsorganisation för särskilt
boende för äldre samt kommunfinansierade särskilda boenden för äldre som har godkänts
enligt LOV eller har upphandlats enligt lag om offentlig upphandling, LOU. Genom denna
delöverenskommelse krävs att region och kommunen ställer krav på att
delöverenskommelsen gäller för godkännande och i förfrågningsunderlag och avtal med de
verksamheter som anlitas.
Särskilda boenden som drivs av helt privata utförare av vård och omsorg som säljer köpta
enstaka platser berörs genom att de behöver ha avtal med en läkarorganisation som godkänts
av regionen och att de ska ha lokalt avtal med den läkarorganisation de valt.
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2.1 Relation till andra överenskommelser och delöverenskommelser
– Regional överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård i Stockholms län
Överenskommelsen reglerar länsövergripande ramar för samverkan vid utskrivning från
sluten hälso- och sjukvård i Stockholms län, i enlighet med lagens intentioner, samt en
modell för tillämpning av kommunernas betalningsansvar.
– God läkemedelsanvändning i särskilt boende för äldre
Delöverenskommelsen om god läkemedelsanvändning ska beaktas när det gäller
läkemedelshantering i särskilt boende för äldre. Det gäller till exempel rutiner för
läkemedelsgenomgångar, utveckling av icke-farmakologiska metoder och följsamhet
till Region Stockholms Kloka Listan.
– Individuell nutritionsbehandling i särskilt boende för äldre
Nutritionsbehandling är lika viktig för enskilda/patienter som läkemedel,
andningsunderstöd och andra terapeutiska insatser. Klinisk nutrition är en del av den
medicinska behandlingen. Den behandlande läkaren ska delta i den inledande
riskbedömningen för enskilda/patienter och för bedömning, ordination och
behandling vid specifika sjukdomstillstånd, samt för utredning av felnäring.
– Samverkan när enskilda/patienter behöver praktisk hjälp med egenvård
Vid bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan bedömas som egenvård ska
överenskommelsen om samverkan vid egenvård med praktisk hjälp beaktas. Rutinen
för samverkan vid bedömning av egenvård kan eventuellt behandlas även i den lokala
samverkansöverenskommelsen, enligt avsnitt 1.6 ovan.

2.2 Relationer till regionens förfrågningsunderlag enlig LOV
– Läkarinsatser i särskilt boende för äldre
Aktuellt förfrågningsunderlag gäller vid samverkan mellan läkarorganisation/läkare,
samt kommunfinansierad hälso- och sjukvårdsorganisation/personal i särskilt boende
för äldre.
– Husläkarverksamhet med basal hemsjukvård
Aktuellt förfrågningsunderlag gäller vid samverkan mellan husläkare och läkarorganisation läkare och kommunfinansierad hälso- och sjukvårdsorganisation/
personal i särskilt boende för äldre. Detta gäller för de enskilda/patienter som har
valt att fortsätta vara listad hos sin husläkare samt de som vistas på en korttidsplats.
– Avancerad sjukvård i hemmet
Aktuellt förfrågningsunderlag gäller vid samverkan mellan ASiH/personal och
läkarorganisation/läkare och kommunal hälso- och sjukvårdsorganisation/personal
i kommunfinansierat särskilt boende för äldre.

3. Delmål för enskildas/patienters hälso- och sjukvård
3.1 Samverkan
Enskilda/Patienter
• uppfattar vården som en helhet, oavsett huvudman, eftersom kommun och region
informerar varandra om och samarbetar vid planering av sina hälso- och sjukvårdsresurser
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• vet att läkarorganisationen (i förekommande fall husläkarorganisationen19) samarbetar
och planerar deras hälso- och sjukvårdsinsatser tillsammans med hälso-och
sjukvårdspersonalen i boendet
• slipper onödiga besök på akutmottagningen tack vare en god samverkan mellan läkare
och den kommunfinansierade hälso- och sjukvårdspersonalen.

3.2 Information
Enskilda/Patienter
• vet vilka som är omvårdnadsansvarig sjuksköterska, ansvarig arbetsterapeut och
ansvarig sjukgymnast/fysioterapeut på det särskilda boendet
• är informerade inför valet av läkarorganisation att lista sig hos
• får information om hälsotillstånd och de metoder som finns för undersökning,
vård och behandling samt de hjälpmedel som behövs20
• vet att dokumentation om planerade och genomförda hälso- och sjukvårdsåtgärder
är tillgänglig för personal som behöver informationen (om samtycke har lämnats).

3.3 Tillgänglighet
Enskilda/Patienter
• träffar läkare och sjuksköterska vid hembesök samt vid akuta behov dygnet runt
• får i samband med inflyttning en samordnad bedömning av sitt hälsotillstånd av
arbetsterapeut, läkare, sjukgymnast/ fysioterapeut och sjuksköterska.

3.4 Kompetens
Enskilda/Patienter
• får vård av hälso- och sjukvårdspersonal som har kompetens om åldrandet, åldrandets
sjukdomar och de vanligaste folksjukdomarna och som följer kunskapsutvecklingen
inom dessa områden
• får den medicinska behandling, omvårdnad och rehabiliterande behandling på primärvårdsnivå som baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet samt evidens
• får vid behov konsultationer eller insatser av specialiserad hälso- och sjukvård.

3.5 Säkerhet
Enskilda/Patienter
• får stöd att förebygga och minska risken för fallskador, trycksår, inkontinens, felnäring
och problem med munhälsa, samt vårdrelaterade infektioner
• får, om de skadas eller utsätts för risk att skadas, stöd med utredning och analys av
situationen så att rutiner kan ändras och händelsen inte upprepas
• får vård och behandling av personal som aktivt samarbetar med varandra och med
andra för att tillgodose deras behov av hälso- och sjukvårdsinsatser, både i vardagen
och i vårdens övergångar, alternativt i övergångar mellan olika vårdformer.

19 De enskilda/patienterna som har valt att fortsätta vara listade hos sina husläkare, samt de som vistas på en korttidsplats.
20 Patientlagen (2014:821) reglerar bl.a. den enskildes/patientens rätt till information
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3.6 Uppföljning av hälso- och sjukvårdsinsatser
Enskilda/Patienter
• vet att planerade och utförda hälso- och sjukvårdsinsatser kontinuerligt följs upp
och att resultatet av uppföljningen är tillgängligt för berörd personal
• vet att läkare och hälso- och sjukvårdspersonal samverkar så att nödvändiga hälsooch sjukvårdsinsatser genomförs enligt resultatet av uppföljningar och registrering i
nationella kvalitetsregister
• får genomgång av sin läkemedelsbehandling.
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4. Ansvar och åtaganden för respektive part
4.1 Övergripande åtaganden
4.1.1 Region Stockholm åtar sig att

Krav
• stämma av med kommunen när förfrågningsunderlag tas fram eller revideras
• se till att verksamhetens ledningssystem följer det lokala samverkansavtalet, enligt
avsnitt 1.6 ovan, när det är aktuellt att ta fram, fastställa, implementera, följa upp och
revidera avtalet
• se till att läkaren har ett förebyggande arbetssätt
• tillsammans med det kommunfinansierade särskilda boendet utreda och bestämma
vilka åtgärder som behöver vidtas när det gäller avvikelser där läkare eller
kommunfinansierad hälso- och sjukvårdspersonal tillsammans med läkare är
berörd i ett händelseförlopp
• de enskilda/patienterna som har valt att behålla sin husläkare får vård och behandling
av husläkaren21
• se till att läkaren tar emot konsultationer från en sjuksköterska innan en individ sänds
till sjukhus, samt stödjer sjuksköterskan i bedömning och gör hembesök vid behov
• se till att läkare finns tillgänglig dygnet runt.
Samverkan
• delta i samverkansforum för information och diskussion om planering av respektive
verksamhetsområden utifrån behoven hos de äldre som bor i särskilt boenden, i syfte
att möta framtida hälso- och sjukvårdsbehov.
Information
• informera kommun/stadsdel om utsedda och de namngivna kontaktpersonerna hos
hälso- och sjukvårdsförvaltningen och respektive vårdgivare
• meddela kommunens kontaktperson när läkarorganisationen avslutar sin
avtalsrelation med hälso- och sjukvårdsförvaltningen senast sex månaderföre
avslut22
• säkerställa informationsöverföring mellan primärvård, särskilt boende för äldre
och slutenvård.
Tillgänglighet
• se till att läkare träffar enskilda/patienter som är listade hos sin husläkare om de har
ett akut behov av läkarinsatser då läkarorganisationens läkare är på plats.
Kompetens
• se till att allmänläkare har kompetens om åldrandet, åldrandets sjukdomar och de
vanligaste folksjukdomarna samt rehabilitering och tar del av kompetensutveckling
• se till att det finns tillgång till läkare med specialistkompetens inom geriatrik
• se till att läkare vid behov remitterar till specialistvård för konsultation och utbildning
21 Husläkarens ansvar för dem som har flyttat in på ett särskilt boende framgår av hälso- och sjukvårdsförvaltningens förfrågningsunderlag

Husläkarverksamhet med basal hemsjukvård.
22 Om läkarorganisationen säger upp sitt uppdrag är uppsägningstiden sex månader innan avslut. Om hälso- och sjukvårdsförvaltningen säger

upp uppdraget är den däremot tolv månader.
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• de beslut som tas om medicinsk behandling baseras på vetenskap och beprövad
erfarenhet samt evidens
• se till att läkare handleder och vidareutvecklar vård- och omsorgspersonal vid behov.

4.1.2 Kommunen åtar sig att

Krav
• alltid informera hälso- och sjukvårdsförvaltningen vid planering inför driftstart, ändrad
driftsform, förändring av inriktning, förändring av platsantal och nedläggning av särskilt
boende
• se till att hälso- och sjukvårdspersonalen har ett förebyggande arbetssätt
• se till att verksamhetens ledningssystem behandlar det lokala samverkansavtalet, enligt
avsnitt 1.6 ovan, när det gäller att ta fram, fastställa, implementera, följa upp och revidera
det lokala samverkansavtalet.
• se till att sjuksköterskan söker kontakt med läkare för konsultation innan en individ
sänds akut till sjukhus
• säkerställa och ansvara för att det finns tillgång till sjuksköterskor, sjukgymnaster/
fysioterapeuter och arbetsterapeuter
• se till att sjuksköterska finns tillgänglig dygnet runt.
Samverkan
• delta i samverkansforum för information och diskussion om planering av respektive
verksamhetsområde utifrån behoven hos de äldre som bor i särskilt boende för att
därigenom möta framtida hälso- och sjukvårdsbehov.
Information
• säkerställa informationsöverföringen till primärvård, vid besök på akutmottagning
och inskrivning i slutenvård
• informera hälso- och sjukvårdsförvaltningen om kommunens/stadsdelens utsedda
kontaktperson, MAS, samt om upphandlade och godkända utförare
• skriftligen informera hälso- och sjukvårdsförvaltningen om förändringar
− antalet korttidsplatser som redovisas per kombikakod
− nystart av ett särskilt boende senast sex månader före driftstart
− byte av utförare på ett särskilt boende senast sex månader före bytet
− avveckling av ett särskilt boende senast sex månader före avvecklingen
− en varaktig verksamhetsförändring, exempelvis från ett permanent särskilt
boende för äldre till platser för korttidsboende inom befintlig verksamhet, senast
två månader innan förändringen träder i kraft eftersom läkarinsatser berörs av
boendeformen.
Tillgänglighet
• ha beredskap för att vid behov kunna erbjuda ledsagning till specialistvård.
Kompetens
• se till att arbetsterapeuter, sjukgymnaster/fysioterapeuter och sjuksköterskor har
nödvändig kompetens och tar del av kompetensutveckling om åldrande, åldrandets
sjukdomar och de vanligaste folksjukdomarna, samt har beredskap för att uppmärksamma behov av specialistkompetens
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• se till att de beslut som tas i omvårdnad och rehabiliterande behandling baseras på
vetenskap och beprövad erfarenhet samt evidens.

4.2 Förberedelse inför inflyttning och påbörjad vistelse på korttidsplats
4.2.1 Regionen åtar sig att

• se till att läkaren tar emot information från husläkare eller från slutenvården för dem
som har listat sig hos läkarorganisationen (och kvitterar vårdplanen från slutenvården
när det tekniskt blir möjligt).
Anmärkning: De enskildas/patienternas husläkare har kvar ansvaret för de som har valt att
kvarstå som listade och för de övriga tills listningen är överförd till en annan läkarorganisation.
Vid vistelse på en korttidsplats är de enskilda/patienterna alltid fortsatt listade hos sina
husläkare.
4.2.2 Kommunen åtar sig att

• informera läkarorganisation om att nyinflyttningar kommer att ske, men utan att
uppge personuppgifter innan de enskilda/patienterna har valt var de vill vara listade.

4.3 Inflyttning och påbörjad vistelse
4.3.1 Region Stockholm åtar sig att

• se till att läkare besöker inflyttade och bedömer hälsotillståndet inom sju arbetsdagar
efter listning hos den aktuella läkarorganisationen.
4.3.2 Kommunen åtar sig att

• informera de enskilda om vilka som är ansvarig hälso- och sjukvårdspersonal
• inom sju arbetsdagar informera läkaren om den bedömning av hälsotillståndet som
hälso- och sjukvårdspersonalen har gjort
• informera de enskilda att den som tillfälligt vistas i korttidsvård, avlastning eller
växelvård behåller sin ordinarie husläkare.

4.4 Boendetid och vistelsetid
4.4.1 Region Stockholm åtar sig att se till att

• läkaren bidrar med sin kompetens i situationer där annan hälso- och sjukvårdspersonal
har behov av att samverka kring enskilda
• läkaren besöker de enskilda/patienterna efter överenskommelse och vid behov av
akuta insatser dygnet runt
• läkaren genomför hembesök enligt önskemål från de enskilda/patienterna
• läkaren genomför hembesök enligt önskemål från hälso- och sjukvårdspersonalen
• de enskilda/patienterna får konsultationer eller insatser av specialiserad hälso- och
sjukvårdspersonal vid behov
• läkaren stödjer de enskilda/patienterna med att identifiera och analysera risker i
deras situation och tillsammans med dem vidtar nödvändiga förebyggande åtgärder
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• läkaren vid behov medverkar i utredning och analys av situationen om de enskilda/
patienterna skadas eller riskerar att skadas så att rutiner kan ändras och händelsen
inte upprepas
• läkaren och hälso- och sjukvårdspersonalen i den särskilda boendeformen
samverkar och åtgärdar de hälso- och sjukvårdsinsatser som behövs enligt
resultatet av en uppföljning
• läkaren genomför en enkel och fördjupad läkemedelsgenomgång tillsammans med
berörd personal en gång per år eller vid behov.
4.4.2 Kommunen åtar sig att se till att

• arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut och sjuksköterska rapporterar sina
bedömningar av den enskildes hälsotillstånd och de behov som har framkommit
och samarbetar med läkaren i den fortsatta bedömningen
• uppmärksamma behov av specialistkompetens
• ha beredskap för att vid behov kunna erbjuda ledsagning till specialist
• hälso- och sjukvårdspersonal vid behov samverkar med läkare för att ge de enskilda/
patienterna stöd att förebygga och minska risker i vårdsituationen, särskilt fallskador,
trycksår, inkontinens, felnäring, problem med munhälsa och vårdrelaterade infektioner
• om de enskilda/patienterna skadas eller utsätts för risk att skadas, får de stöd med utredning och analys av situationen så att rutiner kan ändras och händelsen inte upprepas
• sjuksköterska och vid behov annan personal medverkar i läkemedelsgenomgångar
enligt den lokala överenskommelsen
• hälso- och sjukvårdspersonalen bidrar med sin kompetens i situationer där läkare
behöver samverka kring den enskilda.

4.5 Livets slutskede
4.5.1 Region Stockholm åtar sig att

• se till att läkaren följer det nationella kunskapsstödet för god palliativ vård i livets
slutskede och socialstyrelsens författningar kring dödsfall23
• se till att läkaren genomför brytpunktsamtal med den enskilde/patienten och i
förekommande fall närstående, tillsammans med sjuksköterska
• informera vårdpersonalen om vilka åtgärder som ska vidtas för den enskilde då ett
dödsfall kan förväntas.
4.5.2 Kommunen åtar sig att se till att

• hälso- och sjukvårdspersonalen följer det nationella kunskapsstödet för god palliativ
vård i livets slutskede och socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kriterier
för bestämmande av människans död
• sjuksköterskan håller läkaren informerad om de enskildas tillstånd och kallar på
läkare vid behov
• sjuksköterskan vid behov deltar i brytpunktsamtal tillsammans med läkare.

23 T. ex. socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:10) om kriterier för bestämmande av människans död m.fl.
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4.6 Utflytt och avslut
4.6.1 Region Stockholm åtar sig att se till att

• informera husläkaren om enskilda/patienter som avslutar sin korttidsvistelse
• läkaren fastställer ett dödsfall skyndsamt genom att personligen göra en klinisk
undersökning av den avlidne, dödförklara samt skriva dödsbevis och intyg om
dödsorsaken
• husläkaren fastställer dödsfall med mera för de som har valt att behålla sin husläkare
• jourläkaren fastställer oväntade dödsfall med mera, både i permanenta boenden och
på korttidsplatser under jourtid
• läkaren som har fastställt dödsfallet säkerställer vem som ska meddela närstående om
ett dödsfall.
Anmärkning: Vid ett väntat dödsfall kan läkaren fastställa dödsfall med mera utan att
personligen infinna sig, om det är överenskommet med sjuksköterskan. Förutsättningen är
att sjuksköterskan har gjort en klinisk undersökning 24 och lämnar uppgifter om resultatet av
undersökningen till läkaren. Om den tjänstgörande sjuksköterskan anser att läkaren behöver
infinna sig trots att dödsfallet är väntat ska läkaren infinna sig så snart det är möjligt.
4.6.2 Kommunen åtar sig att se till att

• sjuksköterskan vid ett väntat dödsfall gör en klinisk undersökning enligt socialstyrelsens
föreskrifter och allmänna råd om kriterier för bestämmande av människans död25
• sjuksköterskan vid dödsfallet lämnar efterfrågad information till läkaren som därmed
kan fylla i blanketten för transport och informera om eventuell pacemaker med mera
• sjuksköterskan kallar på den ordinarie läkaren på boendet, husläkaren eller jourläkaren,
beroende på var de enskilda är listade respektive tiden på dygnet
• sjuksköterskan informerar de närstående om dödsfallet efter överenskommelse med
läkare.

4.7 Närstående
4.7.1 Region Stockholm åtar sig att se till att

• läkaren lämnar medicinsk information, vid behov i samverkan med sjuksköterska,
som närstående har behov av eller har efterfrågat
• läkaren ger stöd till närstående, vid behov i samverkan med sjuksköterska, som är
anpassat till situation och behov
• läkaren genomför brytpunktsamtal, vid behov i samverkan med sjuksköterska,
angående ändringar av vårdens inriktning
• läkaren genomför efterlevandesamtal, vid behov i samverkan med sjuksköterska.
4.7.2 Kommunen åtar sig att se till att

• sjuksköterskan genomför samtal, vid behov i samverkan med läkare, vid inflyttning

24 Lag (1987:269) om kriterier för bestämmande av människans död och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:10) om

kriterier för bestämmande av människans död.
25 3 kap socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:10) om kriterier för bestämmande av människans död.
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i permanent boende samt påbörjad vistelse på korttidsplats
• sjuksköterskan ger stöd och för samtal som är anpassat till situation och behov
• med närstående, vid behov i samverkan med läkare och i förekommande fall med
annan personal,
• sjuksköterskan utför avslutssamtal, vid behov i samverkan med läkare och i
förekommande fall med annan personal.

5. Säkerhet
Regionen och kommun åtar sig gemensamt att
• uppmuntra enskilda/patienter att själva vara uppmärksamma på risker i deras
situation och rapportera till hälso- och sjukvårdspersonalen
• se till att all personal är uppmärksam på risker och rapporterar identifierade risker
i respektive system
• vid behov tillsammans analysera och utreda rapporterade risker och genomföra
nödvändiga åtgärder för att minimera eller eliminera risker för vårdskador
• rapportera avvikelser i respektive verksamhets avvikelsesystem
• vid behov tillsammans analysera och utreda rapporterade avvikelser och genomföra
nödvändiga åtgärder för att minimera eller eliminera vårdskador.

6. Skäl för kommunen att på egen hand anlita
läkare enligt 16 kap 1 § HSL
Om läkarorganisationen vid upprepade tillfällen 26 inte uppfyller sina skyldigheter gentemot
det särskilda boendet enligt förfrågningsunderlaget, äger kommunen med stöd av 16 kap 1 §
HSL rätt att på egen hand anlita läkare och få ersättning för sina faktiska kostnader för detta
från regionen.
Om landstinget inte uppfyller sina skyldigheter enligt denna delöverenskommelse att tillhandahålla läkare, har kommunen rätt att på egen hand anlita läkare och få ersättning för sina
faktiska kostnader för detta från regionen.
Förutsättningarna för att kommunen ska få ersättning för sina faktiska kostnader anges i
avsnitt 7.
Skäl för kommunen att anlita läkare och få ersättning av regionen:
• Vårdgivaren lämnar inte information om medicinsk status för en enskild individ till
sjuksköterska inom en vecka efter det att individen har valt att lista sig hos vårdgivaren
• Besöksverksamheten som ska genomföras minst en gång per vecka har inte genomförts
• Läkaren svarar inte då sjuksköterska ringer för konsultation (gäller även jourhavande
läkare)
• Läkaren ger otillräckligt stöd27 i individrelaterade medicinska frågor, särskilt kring
26 Två gånger eller fler inom en kalendermånad, eller en gång per kalendermånad två kalendermånader i rad.
27 Vad ett otillräckligt stöd innebär ska parterna komma överens om i en lokal överenskommelse, enligt avsnitt 1.6.
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stöd vid vård och behandling i livets slutskede
• Läkaren kommer inte på akut oplanerade besök28 eller då sjuksköterskan uttrycker
att det finns ett behov av läkarkonsultation på plats (exempelvis vid behov av
proaktiva ordinationer eller ett oväntat dödsfall)
• Det föreligger allvarliga risker29 för patientsäkerheten
• Läkare som inte talar, förstår, kan läsa eller skriva begriplig svenska
• Det saknas förutsättning att utföra uppdraget till följd av bristande kompetens hos
läkaren, eller av annat skäl
• Läkaren åsidosätter bestämmelser i lagar eller andra författningar
• Inställelsetiden för akuta, oplanerade besök vid akuta tillstånd har överskridit två
timmar efter det att vårdgivaren har erhållit en förfrågan och det inte finns några
andra överenskommelser med boendets personal.
Om läkaren inte kan utföra sina arbetsuppgifter på grund av att den kommunfinansierade
hälso- och sjukvårdspersonalen inte har följt denna delöverenskommelse, måste
läkarorganisationen påtala förhållandet för kommunens hälso- och sjukvårdsorganisation så
att kommunen kan vidta åtgärder.

7. Förutsättningar för kommunen att anlita läkare
och erhålla ersättning från regionen
Den praktiska hanteringen av kontakterna mellan kommunen och läkare eller läkarorganisation
samt hälso- och sjukvårdsförvaltningen anges i avsnitt 8.
Brister och avvikelser enligt ovan ska dokumenteras och överlämnas skriftligt till vårdgivarens
verksamhetschef. Om bristerna och avvikelserna inte åtgärdas omedelbart av läkarorganisationen ska kommunen rapportera dessa skriftligt till registraturen på hälso- och
sjukvårdsförvaltningen som då ansvarar för att kontakta vårdgivaren och skyndsamt kräva
åtgärder.
Om kommunen anser att det finns skäl att på egen hand anlita läkare och erhålla ersättning
ska ett beslut om detta fattas av ansvarig nämnd eller ledningsperson inom en upphandlad
eller godkänd utförare, eller i förekommande fall av en medicinskt ansvarig sjuksköterska
eller annan person, enligt delegationsordningen. Beslutet ska omedelbart meddelas hälsooch sjukvårdsförvaltningen skriftligt (e-post går bra), med en hänvisning till inrapporterade
avvikelser.
Regionens ersättning till kommunen ska motsvara kommunens styrkta kostnader för
åtgärderna.
Om behovet av läkarinsats hänger samman med att kommunen har eftersatt sitt hälso- och
sjukvårdsansvar enligt hälso- och sjukvårdslagen, HSL, kan ersättningen sättas ned. Parterna
får i dialog värdera och komma överens om ersättningen med hänsyn till omständigheterna.

28 Se förfrågningsunderlaget Läkarinsatser i särskilt boende, avsnitt 5.14 och definitioner i detta uppdrag, sid. 34 i förfrågningsunder- laget från

20140201.
29 Vägledning om vad som kan betraktas som allvarliga risker finns i 4 kap. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:28) om

anmälningsskyldighet enligt lex Maria.
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8. Rutin för kontakter mellan kommun, läkarorganisation
och regionen
1. Sjuksköterskan kontaktar den ansvarige läkaren för en rättelse.
2. Om en rättelse inte sker skriver sjuksköterskan en avvikelserapport.
3. Sjuksköterskan kontaktar MAS eller MAR, och överlämnar en avvikelserapport.
4. MAS eller MAR kontaktar verksamhetschefen för läkarorganisation samt lämnar
en skriftlig avvikelserapport.
5. Om en rättelse inte sker kontaktar MAS eller MAR hälso- och sjukvårdsförvaltningen
via telefon eller e-post och överlämnar avvikelserapporten skriftligen.
6. Om en rättelse inte sker meddelar den ansvariga nämnden, eller MAS eller MAR i
förekommande fall enligt delegationsordning eller annan, att kommunen avser att
anlita en egen läkare och få ersättning för detta av regionen.
7. Kommunen anlitar en egen läkare. I första hand anlitas en vårdgivare som är
godkänd av hälso- och sjukvårdsförvaltningen och som utför läkaruppdrag i
särskilt boende.
8. Kommunen erhåller ersättning från regionen tills hälso- och sjukvårdsförvaltningen
har löst situationen.
9. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen måste lösa frågan permanent och under tiden ska
kommunen och hälso- och sjukvårdsförvaltningen hålla kontakten.
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9. Definitioner
Avlastning
(Egen definition)

Särskild form av korttidsplats där syftet är att de enskildas/patienternas
närstående får möjlighet till vila och avlastning när de enskilda/patienterna
vistas på korttidsplatsen – ofta en till två veckor – efter biståndsbeslut av
kommunal biståndshandläggare.

Brytpunktssamtal
vid övergång till
palliativ vård i livets
slutskede

Samtal mellan ansvarig läkare eller tjänstgörande läkare och patient om
ställningstagandet att övergå till palliativ vård i livets slutskede, där
innehållet i den fortsatta vården diskuteras utifrån patientens tillstånd,
behov och önskemål.

(Socialstyrelsens
termbank)
(Egen kommentar)

Kommentar:

Fast läkarkontakt

Den (hus)läkare i primärvården som de enskilda/patienterna har valt
enligt 5 § HSL.
Observera att de enskilda/patienterna som bor i ett särskilt boende för
äldre istället kan välja att lista sig hos en läkarorganisation eller vårdgivare
som hälso- och sjukvårdsförvaltningen har ett avtal med och som hälsooch sjukvårdsnämnden har godkänt.

(Egen definition)

Förfrågningsunderlag, FFU
(Egen definition)

Huvudman
(Socialstyrelsens
termbank)

Kommunfinansierad
verksamhet
(Egen definition)

Korttidsplats
(Socialstyrelsens
termbank)
(Egen kommentar)

Regionfinansierad
verksamhet
(Egen definition)

Initiativet till ett brytpunktssamtal tas av den behandlingsansvarige
läkaren. Brytpunktssamtal är ett samtal för att planera för de fortsatta
vårdinsatserna då livets slutskede inleds. Samtalet hålls mellan den
ansvarige läkaren, ofta en sjuksköterska och de enskild/patienterna, samt
– om dessa önskar – de enskildas/patienternas närstående. Detta kan också
vara nödvändigt när patienten är kognitivt sviktande eller medvetslös.
Vid övergång till en tidig palliativ vård kan samtalet innehålla en plan för
en fortsatt aktiv behandling, men vid övergång till palliativ vård i livets
slutskede fokuseras på lämpliga insatser för lindring och stöd till den
enskild/patient, samt närstående. Brytpunktssamtalet dokumenteras i
patientjournalen.

Ett regelverk enligt lag om valfrihetssystem som innehåller ansökningsblankett, avtalstext, uppdragsbeskrivning, ersättnings- och rapporteringskrav. Det används för att godkänna vårdgivare och teckna avtal med
hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
Myndighet eller organisation som juridiskt och ekonomiskt har ansvaret
för viss verksamhet.
En verksamhet som oavsett driftsform finansieras av en kommun. Den
kan vara i kommunal regi, en upphandlad entreprenör enlig LOU, en
godkänd utförare enligt LOV, eller enstaka platser som en kommun köper
av en privat verksamhet.
En bäddplats utanför det egna boendet som är avsedd för tillfällig vård
och omsorg dygnet runt.
Anmärkning: Korttidsplatser används för bland annat rehabilitering,
omvårdnad, växelvård och avlastning av närstående.
Husläkaren ansvarar för den planerade och långsiktiga behandlingen för
en person som vistas på en korttidsplats.
En verksamhet som oavsett driftsform finansieras av regionen.
Den kan vara i regionens regi, en upphandlad verksamhet enligt LOU,
en godkänd utförare enligt LOV.
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Läkarmedverkan
(Egen definition)

Läkarorganisation

Avser samarbete med en läkare hos en vårdgivare som tillhandahåller
läkarinsatser i ett särskilt boende för äldre genom avtal med hälso- och
sjukvårdsförvaltningen, samt dennes samverkan med enskilda/patienter
samt personal inom ett särskilt boende för äldre. (Det kan i förekommande
fall gälla husläkare som enskilda/patienter har valt att behålla, eller
husläkare på en korttidsplats.)

(Egen definition)

Den vårdgivare som erbjuder läkarinsatser i särskilt boende för äldre
genom avtal med hälso- och sjukvårdsförvaltningen och som har valts av
respektive kommunfinansierad verksamhet.

Omvårdnadsansvarig sjuksköterska

Namngiven sjuksköterska som utsetts att ha ett särskilt sammanhållande
omvårdnadsansvar för vissa namngivna personer/patienter i verksamheten.

(Enligt Socialstyrelsens
Kompetensbeskrivning
för legitimerad sjuksköterska, 2005)

Permanent plats
(Egen definition)

Personcentrerad
vård och omsorg
(Egen definition)

Primärvård
(Socialstyrelsens
termbank)

Samordnad individuell
planering, SIP
(Egen definition)
(Egen kommentar)

En bostad dit enskilda/patienter har flyttat för att bo varaktigt efter beslut
av kommunens biståndshandläggare.
Vård och omsorg som i hög grad fokuserar på de resurser varje person
har, på vad det innebär att vara människa samt behovet av vård och
omsorg. Personen betraktas inte utifrån ett ohälsotillstånd eller en
funktionsnedsättning. Vården och omsorgen planeras i samförstånd med
enskilda/patienter. Vårdrelationen bygger på ett partnerskap mellan dem
som utför vård och omsorg och enskild/patient (ofta tillsammans med
anhöriga eller närstående). Den enskilde/patienten är aktiv i planeringen
och genomförandet av vård, omsorg och rehabilitering. Utifrån den
enskildes/patientens situation och behov görs en vårdplan och en
genomförandeplan som innehåller mål och strategier för genomförandet
och en kort och långsiktig uppföljning.
Hälso- och sjukvårdsverksamhet som utan avgränsning vad gäller
sjukdomar, ålder eller patientgrupper svarar för befolkningens behov av
grundläggande medicinsk behandling, omvårdnad, förebyggande arbete
och rehabilitering och som inte kräver sjukhusens medicinska och
tekniska resurser.
Planering av vem som ansvarar för att tillgodose de behov en person har
när det gäller insatser från socialtjänst, hälso- och sjukvård och eventuellt
andra aktörer. En förutsättning är att den enskilde lämnar sitt samtycke
till att en sådan planering görs.
Deltagare i en SIP är den enskilde/patienten och, om denne önskar och
det är lämpligt, närstående samt de som har ansvar för respektive
insatser.
SIP regleras i likalydande texter i 16 kap 4 § HSL och i 2 kap. 7 § SoL
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Särskilt boende
för äldre
(Socialstyrelsens
termbank)
(Egen kommentar)

Utförare
(Egen definition)

Vårdgivare
(Socialstyrelsens
termbank)
(Egen kommentar)

Godkänd vårdgivare
(Egen definition)

Växelvård
(Egen definition)

Boende som tillhandahåller bostäder eller platser för heldygnsvistelse
tillsammans med insatser i form av vård och omsorg för äldre personer
med behov av särskilt stöd
Enligt 5 kap. 5 § 2:a stycket socialtjänstlagen ska kommunen ”inrätta
särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor
som behöver särskilt stöd.”
Kommunfinansierad verksamhet i egen regi eller aktör som enligt avtal
med kommunen levererar vård- och omsorgsinsatser i de verksamheter
denna delöverenskommelse omfattar.
Statlig myndighet, region och kommun när det gäller sådan hälso- och
sjukvårdsverksamhet som myndigheten, regionen eller kommunen har
ansvar för (offentlig vårdgivare), samt annan juridisk person eller enskild
näringsidkare som bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet (privat
vårdgivare).
Kommentar:
I denna delöverenskommelse avser vårdgivare den juridiska eller enskilda
fysiska person som hälso- och sjukvårdsförvaltningen inom regionen
har tecknat ett avtal med enligt förfrågningsunderlaget Läkarinsatser i
särskilt boende. (Det gäller både regionens verksamhet i egen regi och
andra godkända utförare.)
Vårdgivare är
• den nämnd som kommunfullmäktige har utsett att vara vårdgivare
eller ansvarig för kommunens hälso- och sjukvårdsverksamhet.
(Om kommunfullmäktige inte har utsett en sådan nämnd är
kommunfullmäktige vårdgivare.)
• den nämnd som regionfullmäktige har utsett att vara ansvarig för
regionens hälso- och sjukvård (hälso- och sjukvårdsnämnden i
Region Stockholm).
• utförare enligt LOU/LOV
Begreppet godkänd vårdgivare används av Region Stockholm för bland
annat den läkarorganisation som hälso- och sjukvårdsförvaltningen har
avtal med och som uppfyller kraven i förfrågningsunderlaget
Läkarinsatser i särskilt boende. Det gäller både regionens verksamhet i
egen regi och andra godkända utförare enligt LOV.
En särskild form av korttidsplats med regelbundet återkommande vistelse
som kan pågå över lång tid, men där varje vårdtillfälle är kort – ofta en till
tre veckor – efter beslut av en kommunal biståndshandläggare.
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10. Uppföljning
En uppföljning av denna delöverenskommelse ska ske årligen. Ett särskilt dokument som
gäller uppföljningen kommer att utarbetas i särskild ordning.

11. Referenser
• Hälso- och sjukvårdslag (2017:30).
• Socialtjänstlag (2001:453).
• Patientsäkerhetslagen (2010:659).
• Patientlag (2014:821), trädde i kraft den 1 januari 2015.
• Lag (2007:1091) om offentlig upphandling.
• Lag (2008:962) om valfrihetssystem.
• Lag (1987:269) om kriterier för bestämmande av människans död.
• Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:10) om kriterier
för bestämmande av människans död.
• Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:40) om
vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete
• Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2017:40)
anmälningsskyldighet enligt lex Maria.
• Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede
(Socialstyrelsen).
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Samverkan för individuell
nutritionsbehandling i särskilt
boende för äldre
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1. Inledning
1.1 Bakgrund
Sedan Ädelreformen år 1992 råder det viss osäkerhet om vilket ansvar kommunen respektive
regionen har för nutritionsomhändertagandet. Enskilda/patienter inom de särskilda
boendeformerna för äldre30 har i dag begränsade möjligheter att få en individuell
nutritionsbehandling av dietist, trots att behovet är mycket stort i denna grupp. Många som
bor inom en särskild boendeform för äldre har flera olika sjukdomar och konsumerar en stor
mängd läkemedel med stora sammanhängande nutritionsproblem som följd.
Kombinationen hög ålder, kroniska sjukdomar och många läkemedel är problematisk och
leder till förändrade metabola förutsättningar och ätsvårigheter på grund av till exempel
aptitlöshet, illamående och muntorrhet. Samtidigt kan behovet av energi och näring öka.
Om inte rätt åtgärder sätts in är risken stor för undernäring under dessa omständigheter.
Enligt patientsäkerhetslagen och patientlagen31 ska hälso- och sjukvårdspersonalen utföra
sitt arbete enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Individuella nutritionsinsatser ska
alltså göras utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet genom oral, enteral eller parenteral
nutrition.
Patientsäkerhetslagen32 stadgar vidare att ”vårdgivaren ska vidta de åtgärder som behövs för
att förebygga att patienter drabbas av vårdskador33. För åtgärder som inte kan vidtas
omedelbart ska en tidsplan upprättas”. Det innebär ett långtgående ansvar för att undvika
undernäring.
Hälso- och sjukvårdslagen föreskriver att ”hälso- och sjukvården ska arbeta för att förebygga
ohälsa” och i patientlagen står det att ”vården och behandlingen ska så långt det är möjligt
utformas och genomföras i samråd med patienten” 34.
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om förebyggande av och behandling vid
undernäring35 föreskriver att vårdgivaren ska fastställa rutiner för när en patients
näringstillstånd ska utredas och hur en utredning ska göras, samt hur undernäring ska
förebyggas och behandlas.
För att möta de krav som patientsäkerhetslagen, patientlagen, hälso- och sjukvårdslagen och
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd ställer, krävs teamarbete och legitimerad
personal med specialistkompetens inom området nutrition, oavsett huvudman. Dietister är
sedan år 2005 en legitimerad yrkesgrupp som genom individuell nutritionsbehandling kan
säkerställa ett gott nutritionsomhändertagande av äldre inom vård och omsorg. Det är den
enda legitimerade yrkesgrupp som har en djupgående utbildning inom nutritionsbehandling.
Utöver dietistens specialistkompetens är faktorer som teamarbete, tillgänglighet och väl
utvecklade och kända rutiner i verksamheterna viktiga för att säkerställa en god och säker
nutritionsbehandling. Här krävs ett tvärprofessionellt teamarbete där dietisten har en central
roll.
Socialstyrelsen är tydlig i sin vägledning Näring för god vård och omsorg36: ”Rätt mat och
näring är en viktig patientsäkerhetsfråga. Säker vård med god kvalitet måste baseras på
bedömningar av risk för undernäring, utredning av orsaken till undernäringstillstånd samt
30 Särskild boendeform enligt 5 kap. 5 § andra stycket socialtjänstlag (2001:453).
31 3 kap. 2§ patientsäkerhetslag (2010:659), 1 kap. 7 § patientlag (2014:821).
32 3 kap. 2§ patientsäkerhetslag (2010:659).
33 3 kap. 5 § patientsäkerhetslag definierar vad som avses med vårdskada (se definitioner).
34 2 § 3 kap hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), 5 kap. 1 § patientlag (2014:821)
35 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:10) om förebyggande av och behandling vid undernäring.
36 Näring för god vård och omsorg, en vägledning för att förebygga och behandla undernäring. Socialstyrelsen september 2011.
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adekvat näringsbehandling, inklusive uppföljning av insatta åtgärder. Denna vård är lika
viktig för omsorgstagaren/patienten som läkemedel, andningsunderstöd och andra
terapeutiska insatser. Klinisk nutrition är en del av den medicinska behandlingen”.

1.2 Målgrupp
Målgruppen utgörs av personer som efter beslut av kommunen bor inom särskilda boendeformer för äldre, oavsett personens faktiska ålder. Det är särskilt viktigt att vara uppmärksam
på personer som uppfyller en eller flera av nedanstående kriterier:
• ofrivillig viktförlust – oavsett tidsförlopp och omfattning
• ätsvårigheter – till exempel aptitlöshet, tugg- och sväljproblem, orkeslöshet och
motoriska störningar
• undervikt – det vill säga ett Body Mass Index (BMI) under 20 för individer under
70 års ålder, eller under 22 för den som är över 70 år.

1.3 Syfte
Denna överenskommelse syftar till att tydliggöra ansvaret för individuell nutritionsbehandling
i särskilt boende för äldre.

1.4 Mål
Målet är att de enskilda/patienterna får sitt energi- och näringsbehov tillgodosett utifrån
sina individuella förutsättningar och behov, genom ett lämpligt nutritionsomhändertagande,
baserat på en individuell bedömning och individanpassade åtgärder, med en nödvändig
uppföljning och utvärdering.

1.5 Definitioner
Berikning

Tillsättning av livsmedel eller specifika berikningsmedel i mat och dryck
för att öka innehållet av energi, protein, vitaminer och/eller mineralämnen.

BMI

Body Mass Index. Uträkning av BMI görs enligt följande formel: vikt i kg/
(längd i meter x längd i meter).

Dietetik

Kostbehandling vid sjukdomstillstånd.

Enteral nutrition

Näringstillförsel direkt via mag-tarmkanalen.

SNR-kost

Kost enligt svenska näringsrekommendationer (Livsmedelsverket).

A-kost

Allmän kost för sjuka (Livsmedelsverket).

E-kost

Energi- och proteintät kost (Livsmedelsverket).

Kosttillägg

Kompletterar ordinarie kost genom att tillfredsställa behovet av energi
och/eller näringsämnen.

Livsmedel för
särskilda
näringsändamål

Livsmedel som till följd av särskild sammansättning eller tillverkningsmetod
är lämpliga för enskilda/patienter som behöver särskild kost, samt
personer som kan ha nytta av ett kontrollerat intag av särskilda ämnen i
kosten.
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Malnutrition

Tillstånd där brist på eller obalans av energi, protein eller andra
näringsämnen har orsakat mätbara och ogynnsamma förändringar i
kroppens sammansättning, funktion eller vid sjukdomsförlopp.

MNA

Mini Nutritional Assessment. Riskbedömningsverktyg (screeningverktyg)
för att upptäcka risk för undernäring.

Nutrition

Näring och/eller näringstillförsel.

Näringsdryck

Flytande kosttillägg.

Parenteral nutrition

Intravenös näringstillförsel.

Perkutan endoskopisk gastrostomi
(PEG)

Kort sond som införs genom bukväggen till magsäcken och används för
enteral nutrition.

Riskbedömning

Systematisk undersökning av en population för att identifiera individer
som är omedvetna om att de har ohälsa eller är i riskzonen för att utveckla
ohälsa.

Sarkopeni

Minskad muskelmassa med förlust av muskelfunktion.

Sjukdomsrelaterad
undernäring

Definieras som ett tillstånd med brist på energi, protein och andra
näringsämnen som orsakar mätbara skadliga effekter på kroppens
struktur och funktion och kan leda till kliniska komplikationer.

Sondnäring

Näringslösning som ges vid enteral nutrition.

Specialkost

Kost vid specifika sjukdomstillstånd.

Undernäring

Tillstånd där brist på energi, protein eller andra näringsämnen har
orsakat mätbara och ogynnsamma förändringar i kroppens
sammansättning, funktion eller vid sjukdomsförlopp (jämför
malnutrition).

Verksamhetschef

I denna delöverenskommelse avser begreppet verksamhetschef endast
verksamhetschef enligt 2 § 4 kap hälso- och sjukvårdslagen
(2017:30).

Vårdskada

I patientsäkerhetslagen avser begreppet vårdskada lidande, kroppslig eller
psykisk skada eller sjukdom, samt dödsfall som hade kunnat undvikas om
adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och
sjukvården.

2. Omfattning och gränsdragningsfrågor
Överenskommelsen omfattar kommunalt finansierade särskilda boendeformer för äldre.
Vid nutritionsproblem och behandling finns både ett omvårdnadsperspektiv och ett medicinskt
perspektiv. Vid nutritionssvårigheter följs perspektiven ofta åt innan det blir en tydlig
medicinsk frågeställning.

31

var hjälpmedel och medicintekniska produkter - ÄON 21/0055-2 Yttrande - Storsthlm - Överenskommelse kostnadsansvar hjälpmedel och medicintekniska produkter : 3 Gällande överenskommelse om vård och omsorg med konsekvensändringar.pdf

3. Nutritionsomhändertagande
Socialstyrelsen rekommenderar att undernäring uppmärksammas genom riskbedömning
och rapportering företrädesvis i Senior Alert37. Om riskbedömningen visar på undernäring
eller risk för undernäring krävs vidare utredning. På grund av den oklarhet som råder mellan
kommun och region när det gäller att tillhandahålla dietistkompetens för basal och specifik
nutritionsbehandling, finns en påtaglig risk för att de åtgärder som genomförs med
anledning av en utförd riskbedömning inte motsvarar kraven på att följa vetenskap och
beprövad erfarenhet.
Utgångspunkten för all kosthållning är att den enskilde har ett eget ansvar. När den enskilde
inte har möjlighet att ta ansvar för hela eller delar av sitt kost- och näringsintag ansvarar
kommunen för att se till att behoven i möjligaste mån tillgodoses.
Den enskilde har rätt att få en lämplig nutritionsbehandling av personal med särskild
nutritionskompetens. Med rätt nutrition kan sjukdom förebyggas, lindras eller behandlas.
Nutritionsinsatser vid rätt tidpunkt är avgörande för en god och säker vård.
Verksamhetschefen i regionfinansierad verksamhet respektive kommunfinansierad hälsooch sjukvård ansvarar för att alla medarbetare engageras, har rätt kompetens samt får
ansvar och befogenheter för att kunna bedriva vård av god kvalitet inom nutrition.
Inom området nutrition ansvarar den medicinskt ansvariga sjuksköterskan, MAS, för kvalitet
och säkerhet och har ett övergripande ansvar för att hälso- och sjukvårdspersonalen känner
till och följer lagstiftning, föreskrifter och riktlinjer.
Den behandlade läkaren som den enskilde/patienten är listad hos har det medicinska
huvudansvaret, vilket också omfattar nutritionsproblem. Vid specifika sjukdomstillstånd och
vid utredning av malnutrition (felnäring) ansvarar läkaren för att delta i den inledande
riskbedömningen för den enskilde, samt för bedömning, ordination och behandling. Läkaren
ordinerar en lämplig nutritionsbehandling i samråd med den enskilde och personal, såsom
sjuksköterska, dietist, logoped och undersköterska.
Tillsammans med den ansvarige läkaren eller sjuksköterskan ansvarar dietisten för att
utreda, ordinera, behandla och följa upp tillstånd utifrån en nutritionsdiagnos. Vid behov gör
dietisten en kostanamnes och kan ordinera en individuellt anpassad nutritionsbehandling.
Vidare har dietisten kunskaper om livsmedel och specialprodukter. Dietisten är en resurs för
verksamhetschefen och MAS när det gäller att ta fram processer, aktiviteter och rutiner i
ledningssystem för nutritionsomhändertagande.
Den ansvariga sjuksköterskan ansvarar för att, i samråd med den enskilde/patienten, vaka
över den enskildes/patientens nutritionsstatus, identifiera ätsvårigheter och vid behov göra
egna ordinationer, samt se till att den enskilde/patienten får mat och näring enligt givna
ordinationer. Sjuksköterskan bedömer när särskild kompetens behövs och kontaktar dietist
och/eller läkare om det är aktuellt med en nutritionsbedömning, utredning och åtgärder
utanför det egna kompetensområdet. Att hjälpa den enskilde/patienten med en god
munhälsa är också avgörande för ett gott nutritionstillstånd.
Arbetsterapeut och sjukgymnast ansvarar för utprovning och ordination av lämpliga
hjälpmedel och sittställningar som kan underlätta och ge bästa möjliga fysiska
förutsättningar för ätandet.
Omvårdnadspersonal har ett viktigt ansvar för att observera förändringar i nutritionsstatus
och rapportera dessa till berörd hälso- och sjukvårdspersonal (ansvarig sjuksköterska), samt
dokumentera detta i den sociala dokumentationen.
Efter remiss från läkare ansvarar logoped för utredning av sväljproblem. Den enskilde/
37 Socialstyrelsens definition återfinns i ”Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre”, 2013.

32

var hjälpmedel och medicintekniska produkter - ÄON 21/0055-2 Yttrande - Storsthlm - Överenskommelse kostnadsansvar hjälpmedel och medicintekniska produkter : 3 Gällande överenskommelse om vård och omsorg med konsekvensändringar.pdf

patienten kan behöva hjälp att kontakta sin tandläkare vid tandproblem.

3.1 Individuell nutritionsbehandling
3.1.1 Näringsbehov

Näringsbehovet är individuellt och ska anpassas efter den enskilde/patienten. Vid inflyttning
till särskilt boende för äldre ska den enskilde/patienten få en individuell bedömning av sitt
behov, samt att alla som bor i ett boende för äldre får en kontinuerlig uppföljning och
utvärdering.
3.1.2 Måltider

Den enskilde/patienten ska få måltiden individuellt anpassad efter sina vanor, behov och
önskemål. En anpassning av måltidsmiljön, måltidsstöd, rätt sittställning, möbler och
äthjälpmedel bör göras inom en vecka efter inflyttning till ett särskilt boende. Insikten att
måltiden är en viktig del av den medicinska behandlingen ska vara utgångspunkten i
måltidens planering och utformning, liksom den enskildes/patientens behov och
önskemål. För detta krävs samverkan mellan olika kompetenser.
3.1.3 Koster utifrån individuella behov

Grundkost, konsistensanpassad kost enligt Konsistensguiden, kost vid olika
sjukdomstillstånd samt kost efter religiösa, etiska och kulturella behov ska kunna erbjudas.
För att kunna förstå skillnaderna mellan olika slags kost krävs fördjupad kunskap hos såväl
hälso- och sjukvårdspersonalen som omsorgspersonalen.38
För en patientsäker och kostnadseffektiv ordination av kosttillägg och annat nutritionsstöd
krävs en individuell ordination på en tydlig indikation, vilket i sin tur förutsätter en individuell
utredning. För att den enskilde/patienten ska få lämplig behandling i kurativt eller palliativt
syfte behövs tillgång till rätt slags kompetens.

4. Ansvar, åtaganden och inflytande
4.1 Ansvar och åtaganden för respektive part
Den kommunfinansierade verksamheten ansvarar för den basala nutritionsbehandlingen.
Region Stockholm ansvarar för nutritionsbehandlingen på specifik nivå. Vårdgivare inom
både kommun och region ska fastställa rutiner i sina respektive verksamheter för när den
enskildes/patientens näringstillstånd ska utredas och hur en sådan utredning ska göras,
samt hur undernäring ska förebyggas och behandlas.39
4.1.1 Kommunens åtagande

Kommunfinansierade särskilda boendeformer för äldre ansvarar för den basala nutritionsbehandlingen, vilket innebär att kommunen har ett ansvar för nutrition. I det ingår alla
insatser för att uppfylla patientsäkerhetslagens bestämmelser om vårdgivarens skyldighet att
bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete.40 Kommunen ansvarar för att
verksamhetschefer inom kommunfinansierad hälso- och sjukvård ges resurser som gör det

38 Rätt mat inom äldreomsorgen, 2008. Christina Sollenberg, Celiakiförbundet och Sveriges Pensionärsförbund.
39 5–6 §§ Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:10) om förebyggande av och behandling vid undernäring.
40

3 kap. 5 § patientsäkerhetslag (2010:659)
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möjligt att ta ansvar för att nutritionskompetens finns tillgänglig inom verksamheten.
Basal nutritionsbehandling innebär följande:
• riskbedömning/nutritionsscreening
• beräkning av energi- och näringsintag
− energi
− protein
− vitaminer
− mineralämnen
• beräkning av energi- och näringsbehov i relation till intag
• kostordination
• kosttyper enligt gällande nationella rekommendationer
• jämn måltidsfördelning över dagen
• förutsättningar för en begränsad nattfasta
• handledning av personal i nutritionsfrågor och -behandling
• anpassad mat utifrån överkänslighet och allergier
• konsistensanpassning av maten (gäller även mellanmål)
• upplägg och servering för att främja ätandet
• ordination av specialkost vid behov
• ordination av kosttillägg vid behov
• ordination av specialprodukter vid behov
• enteral nutrition (mängd och typ av sondmat, matningshastighet och tidpunkt)
• uppföljning och utvärdering av insatta nutritionsåtgärder.
För att uppfylla kraven om basal nutritionsbehandling behöver verksamheten ha tillgång till
dietistkompetens. Verksamhetschefen avgör ansvarsfördelningen mellan dietist, undersköterska
och sjuksköterska utifrån medarbetarnas samlade kompetens.
4.1.2 Region Stockholms åtagande

Vid komplicerade nutritionsproblem som hänger samman med sjukdom och kräver specifik
bedömning och ordination, ansvarar regionen för nutritionsinsatser. Läkarens medverkan i
riskanalys, bedömning och behandling är lika viktig för nutrition som för läkemedel.
Nutritionsinsatser på specifik nivå utförs av regionen och omfattar
• behandling av nutritionsproblem där de basala nutritionsinsatserna inte är tillräckliga
• insättning, start och överrapportering av enteral nutrition till omvårdnadsansvarig
sjuksköterska och/eller dietist
• kostbehandling vid svår malnutrition (utifrån bedömning av dietist och/eller läkare)
• tugg- och sväljutredning
• utredning, behandling, uppföljning och överrapportering av nutritionsproblem vid
sjukdomar som:
− njursjukdom
− cancersjukdom
− leversjukdom
− ämnesomsättningssjukdom.
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4.2 Inflytande (information, delaktighet) och sekretess för
berörda personalgrupper, enskilda och närstående
Den enskilde/patienten, och vid önskemål även dennes närstående, ska ha inflytande över
behandlingen. Det innebär att den enskilde/patienten samtycker till och är delaktig i
besluten där det är möjligt och att den enskildes/patientens erfarenheter, kunskaper och
önskemål tas tillvara vid valet av insatser. Det är viktigt att vara lyhörd för den
enskildes/patientens individuella behov och önskemål och att den enskilde/patienten
medverkar i aktuella åtgärder. Att den enskilde/patienten accepterar förebyggande och
behandlande åtgärder är en förutsättning för ett gott resultat.
För att hälso- och sjukvårdens personal i region och kommun ska kunna tala med varandra och
med närstående om en aktuell situation krävs ett samtycke till informationsöverföring.
Samtycket måste inte ske skriftligt, men ska dokumenteras i den enskildes journal hos
respektive huvudman. Observera att inre sekretess gäller, det är endast den personal som
arbetar med den enskilde/patienten som har rätt till informationsutbyte.

5. Säkerhet
5.1 Hur den enskilde/patienten kan medverka i säkerhetsarbetet
Det är väsentligt att den enskilde/patienten är informerad om sin behandling. Ju mer den
enskilde/patienten förstår, desto bättre förutsättningar för ett samarbete kring nutritionen.

5.2 Information om risker och avvikelser mellan parter och verksamheter
I de fall endera parten uppfattar att överenskommelsen inte följs, ska en avvikelserapport
skrivas och sändas till en utsedd kontaktperson hos den andre parten. Detta ska inte förväxlas
med avvikelser i vård och omsorg inom en och samma verksamhet som ska behandlas enligt
interna rutiner i verksamhetens ledningssystem.

6. Ekonomi
6.1 Åtaganden, konsekvenser och ersättning för parter i förekommande fall
Delöverenskommelsen innebär att det kan tillkomma kostnader för kommunalt finansierad
verksamhet när det finns ett behov av att anställa eller på andra sätt säkra tillgången till
dietister. Studier visar att nutritionsbehandling besparar den enskilde/patienten lidande och
är kostnadseffektivt. Enligt studier som har belyst kostnadseffektiviteten av
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nutrionsbehandling, bör de ökade kostnaderna kunna hämtas in över tid.41 42 43 44 45 46 47 48

7. Uppföljning
En uppföljning av delöverenskommelsen ska ske årligen. Ett särskilt dokument som gäller
uppföljningen kommer att utarbetas i särskild ordning.
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God läkemedelsanvändning
för äldre – gemensam målbild
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1. Inledning
1.1 Bakgrund
I en partsgemensam grupp med sakkunniga från regionen och kommuner, enligt uppdrag
från den gemensamma presidiegruppen för båda organisationerna, har Region Stockholm
genom hälso- och sjukvårdsförvaltningen, HSF, och Storsthlm tagit fram ett förslag till
överenskommelse mellan regionen och kommunerna i Stockholms län om en gemensam
målbild för att förbättra de äldres läkemedelsanvändning. Målbilden är tänkt att mynna ut i
en gemensam samverkansmodell för bättre läkemedelsanvändning och optimal
läkemedelsförsörjning.

1.2 Målgrupp
Målgruppen omfattar de som oavsett ålder och efter beslut från kommunen bor i ett särskilt
boende för äldre49 inom Stockholms län.

1.3 Syfte
Det gemensamma målbildsarbetet ska leda till en bättre samverkan och syftar till att förbättra
utvecklingen av vård och omsorg i Stockholms län.
Överenskommelsen ger en samlad målbild över läkemedelsområdet och utgör en grund för
ett gemensamt kvalitetsutvecklingsarbete inom läkemedelsområdet.

1.4 Mål
De enskilda/patienterna ska få en god och optimal vård samt patientsäker
läkemedelsbehandling.

1.5 Definitioner
Profilboende
(Egen definition)

Läkemedel
(läkemedelslagen)50

Servicehus
(Egen definition)

Profilboende är ett särskilt boende för personer med särskilda behov
utifrån någon form av gemensam sjukdomsdiagnos eller
funktionsnedsättning, t.ex. Parkinson.
Varje substans eller kombination av substanser
1. som tillhandahålls med uppgift om att den har egenskaper för att
förebygga eller behandla sjukdom hos människor … eller
2. som kan användas på eller tillföras människor … i syfte att återställa,
korrigera eller modifiera fysiologiska funktioner genom farmakologisk,
immunologisk eller metabolisk verkan, eller för att ställa diagnos.
Särskilt boende där personer tidigare kunde flytta in utan att ha stora
behov av särskilt stöd. Insatserna gavs i form av hemtjänstinsatser. Flera
servicehus har sedan dess avvecklats. I dag flyttar endast personer som
behöver särskilt stöd in i servicehus efter biståndsbeslut.

49 Med särskilt boende för äldre avses särskilda boendeformer för äldre, enligt 5 kap. 5§ socialtjänstlagen (2001:453).
50 1 § Läkemedelslag (2015:315). Läkemedelslagen är en av lagarna som reglerar läkemedelsområdet. Vad som klassificeras som ett läkemedel

bestäms av läkemedelslagen. Klassificeringen grundar sig på två faktorer: produktens innehåll och syfte.
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Läkemedelsnära
produkter

Medicintekniska produkter som behövs för att tillföra kroppen
läkemedel, för egenkontroll av medicinering samt för stomivård.

(läkemedelsförmånslagen)51

Huvudman
(Socialstyrelsens termbank)

Vårdgivare
(Socialstyrelsens termbank)

Myndighet eller organisation som juridiskt och ekonomiskt har ansvaret
för en viss verksamhet.
Statlig myndighet, region och kommun i fråga om sådan hälso- och
sjukvårdsverksamhet som myndigheten, regionen eller kommunen
ansvarar för (offentlig vårdgivare), samt annan juridisk person eller
enskild näringsidkare som bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet
(privat vårdgivare).

1.6 Lokal samverkansöverenskommelse
En handlingsplan för genomförandet och implementeringen av denna delöverenskommelse
ska tas fram av respektive vårdgivare på lokal nivå, exempelvis i de lokala avtal som tas fram
i samverkan med läkarorganisationen på det särskilda boendet. De kan med fördel harmoniseras
med den lokala instruktionen för läkemedelshantering som ska finnas enligt Socialstyrelsens
föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering52. Förslag på punkter som bör regleras
i detta avtal:
• samverkansformer
• rutiner för läkemedelsgenomgångar
• om fullständiga förråd eller DOS53 ska användas54
• årlig utbildningsplan inom läkemedelsområdet för berörda personalkategorier
• ordinationer enligt generella direktiv
• checklista för hur man bedömer om icke-farmakologiska behandlingar eller
omvårdnadsåtgärder är ett alternativ
• checklista för åtgärder för att minska kassation av läkemedel
• lokal behörighetsadministration i de IT-system som är relevanta för uppdraget.

51 Lagom läkemedelsförmåner med mera (2002:160), med ändring genom lag (2003:76)/.
52 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården.
53 DOS innebär att Läkemedlen beställs av förskrivaren och levereras dosförpackade (där varje dospåse innehåller de läkemedel som ska tas vid

ett och samma tillfälle) för två veckors förbrukning (i vissa fall för en veckas förbrukning.) Det är lämpligt för enskilda/ patienter med regelbunden
och stabil medicinering som inte kan klara sin läkemedelshantering själv t.ex. på grund av fysiska och/ eller psykiska funktionsnedsättningar.
54 Vid begäran från en kommun inom landstinget får landstinget enligt 18d § hälso- och sjukvårdslagen erbjuda samtliga som bor i en viss,

särskild boendeform för äldre, eller i en del av en sådan boendeform, läkemedel ur läkemedelsförrådet vid det särskilda boendet.
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2. Omfattning och gränsdragningsfrågor
Delöverenskommelsen omfattar de som oavsett ålder bor i en särskild boendeform för äldre,
efter beslut från kommunen. Delöverenskommelsen omfattar även personer som efter beslut
från kommunen vistas på korttidsplats, servicehus och profilboenden.

2.1 Relation till andra delöverenskommelser
2.1.1 Samverkan mellan läkarorganisation/läkare och kommunfinansierad
hälso- och sjukvårdsorganisation/personal i särskilt boende

I delöverenskommelsen om samverkan mellan läkarorganisation/läkare och kommunfinansierad hälso-och sjukvårdsorganisation/personal i särskilt boende för äldre tydliggörs
samverkan mellan läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal.
2.1.2 Samverkan när enskilda/patienter behöver praktisk hjälp med egenvård

I överenskommelsen om samverkan för praktisk hjälp med egenvård finns en överenskommelse
om hur regelverket kring egenvårdsbedömningar ska tolkas i Stockholms län. Bedömningar
av om den enskilde/patienten själv kan ansvara för och genomföra egenvårdsinsatser gäller
ofta läkemedel. Den behandlande läkaren ska alltid bedöma om den enskilde/patienten kan
ansvara för och genomföra sin läkemedelsbehandling själv eller behöver hjälp med
egenvården, eller om läkemedelsbehandlingen ska vara hälso- och sjukvård. Det finns även
möjlighet att komma överens om en lokal samverkan i hanteringen av
egenvårdsbedömningar i särskilda boendeformer för äldre. Om parterna önskar det kan detta
eventuellt arbetas in i den lokala handlingsplan som ska göras enligt avsnitt 1.6 i
delöverenskommelsen.
2.1.3 Samverkan för individuell nutritionsbehandling

Eftersom läkemedelsbehandling och eventuella biverkningar kan påverka nutritionstillståndet
hos de enskilda/patienterna finns det också en koppling till delöverenskommelsen om
individuell nutritionsbehandling.

2.2 Gränsdragningsfrågor
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård i ordinära boenden.
Kommunen ansvarar för hälso- och sjukvård i särskilda boendeformer och biståndsbedömda
dagverksamheter enligt socialtjänstlagen, samt särskilda boendeformer och dagliga verksamheter
enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Kommunens ansvar omfattar
inte läkarinsatser.
Region Stockholm har ett kostnadsansvar för läkemedel som finns i de fullständiga förråden
i akutförråden och dosdispenserade läkemedel i särskilda boenden. Den enskilde/patienten
har ingen kostnad för läkemedel från förråden, men betalar läkemedelskostnaden upp till
högkostnadsskyddet för dosdispenserade läkemedel.

3. Bättre läkemedelsanvändning
3.1 Den gemensamma målbilden
Den enskilde/patienten kan förvänta sig att den läkemedelsbehandling som är ordinerad är
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individuellt anpassad för att ge mesta möjliga nytta och minsta möjliga skada.
Den enskilde/patienten har fått god information, är delaktig i sin behandling och vet när och
till vem man vänder sig om det uppstår problem. Behandlingen ska följas upp och omprövas
regelbundet.
Delmål:
• medicinskt ändamålsenlig och säker läkemedelsbehandling
• resurseffektiv läkemedelsbehandling
• vården är organiserad för att kunna erbjuda patienten den bästa
läkemedelsbehandlingen
• vården är utvecklingsorienterad.
Nedan följer respektive delmål med en specificerad målbild för de enskilda/patienterna.
1. Medicinskt ändamålsenlig och säker läkemedelsbehandling
Den enskilde/patienten känner sig trygg i att
• vara informerad och delaktig i sin behandling
• få läkemedelsbehandling av en förskrivare som, tillsammans med vårdteamet, har rätt
kunskap och information för att föreslå den bästa behandlingen, samt att förskrivaren
inleder eller avslutar den behandling – med eller utan läkemedel – som man är överens om
• under- respektive överbehandling uppmärksammas och åtgärdas av förskrivaren
• biverkningar registreras av förskrivare och vårdteam och ordinationen anpassas för att
i möjligaste mån undvika biverkningar och ge största möjliga nytta
• få det stöd som behövs för att kunna förstå och använda sina läkemedel
• förskrivna läkemedel finns på rätt plats, i rätt tid och blir rätt administrerade.
2. Resurseffektiv läkemedelsbehandling
De enskilda/patienterna känner sig trygg i att
• de beslut som fattas kring läkemedelsbehandlingen baseras på vetenskap och
beprövad erfarenhet samt evidens
• region och kommun verkar för att gemensamma resurser används för att skapa
mesta möjliga hälsa
• de läkemedel som används är valda för att ge minsta möjliga miljöpåverkan utan att
göra avkall på effekt och säkerhet
• få en individuell läkemedelsbehandling som är säker och anpassad efter individuella
behov, oavsett typ av boendeform.
3. Vården är organiserad för att kunna erbjuda patienten den bästa
läkemedelsbehandlingen
Den enskilde/patienten känner sig trygg i att
• hälso- och sjukvården är organiserad för att ge rätt läkemedelsbehandling
• respektive vårdgivare samarbetar för att säkra patientens läkemedelsbehandling
• respektive vårdgivare är organiserad för att snabbt värdera och införa ny kunskap, nya
riktlinjer och metoder som är kostnadseffektiva och till gagn för den enskilde/patienten
• region och kommun bedriver läkemedelsarbetet på ett professionellt och ojävigt55 sätt.
55 Ett ojävigt sätt innebär att förskrivaren inte ska ha några relationer till läkemedelsindustrin som gör att de till exempel favoriserar ett visst

preparat. Se vidare: http://www.lakartidningen.se/OldPdfFiles/2001/22393.pdf
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4. Vården är utvecklingsorienterad
De enskilda/patienterna känner sig trygga i att:
• hälso-och sjukvårdspersonalen har lämplig kompetens och uppdaterade kunskaper om
äldres läkemedelsbehandling
• region och kommun bidrar till utveckling och bättre kunskap om läkemedelsbehandling för
äldre
• få tillgång till nya läkemedel efter behov och på ett säkert sätt
• region och kommun bidrar till utvecklingen av icke-farmakologisk behandling.

4. Ansvar och åtaganden
Enligt hälso- och sjukvårdslagen ansvarar kommunen för hälso- och sjukvård i särskilda
boendeformer för äldre och personer med funktionsnedsättning, förutom läkarinsatser.
Vanligen uttrycks detta som att ansvaret är ”upp till och med sjuksköterskenivå”, men nivån
omfattar även fysioterapeuter/sjukgymnaster samt arbetsterapeuter. Regionen ansvarar för
all hälso- och sjukvård som utförs av läkare i särskilda boendeformer för äldre och för de
läkemedelskostnader och läkemedelsnära produkter som ingår i läkemedelsförmånen. Se
vidare i överenskommelsen om kostnadsfördelning av läkemedel och läkemedelsnära
produkter, samt listan om innehåll i akut- och buffertförråd.

4.1 Ansvar och åtaganden för respektive part med avseende
på delmålen 1 – 4
4.1.1 Den enskilde/patienten får medicinskt ändamålsenlig och säker
läkemedelsbehandling

Regionen och kommunen åtar sig att
• genomföra och implementera läkemedelsgenomgångar enligt Socialstyrelsens
föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering56 och landstingets riktlinjer
för läkemedelsgenomgångar57
• följa upp läkemedelsbehandlingen kontinuerligt och göra förändringar vid behov
• förskrivaren senast inom tre månader följer upp läkemedelsförskrivningen när en
ordination förändras.
Regionen åtar sig att se till att
• den ansvarige läkaren58 gör de enskilda/patienterna delaktiga i
läkemedelsgenomgångarna
• de enskilda/patienternas läkare60 ansvarar för att samordna alla
läkemedelsordinationerna för att ge en säker läkemedelsbehandling
• den ansvarige läkaren60 tar ställning till om den enskilda/patienten kan utföra sin
läkemedelsbehandling som egenvård
• den enskildes/patientens läkare60 genomför en enkel läkemedelsgenomgång inför en

56 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården. Läkemedelsgenomgångar regleras i

ändring av läkemedelsförfattningen genom SOSFS 2012:9).
57 Riktlinjer för läkemedelsgenomgångar inom Stockholms läns landsting. www.janusinfo.se (http://www.janusinfo.se/imcms/images/

laksak/Lakemedelsgenomgangar_riktlinjer_SLL_130301.pdf)
58 Detta avser den läkare som de enskilda och patienterna är listade hos.
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påbörjad vistelse på korttidsplats, enligt landstingets förfrågningsunderlag (FFU) 2014
• enskilda/patienter som har vistats inom slutenvård och som överförs till annan vårdgivare
förses med läkemedel (inte bara recept) fram till dess att läkaren vid det aktuella boendet
har tagit del av den aktuella läkemedelsordinationen och kan fullfölja behandlingen
• arbeta för att dosförpackade läkemedel, där det är möjligt, används för patienter och
enskilda med regelbunden och stabil läkemedelsbehandling, även vid vistelse på
avlastningsplats och korttidsplats
• den enskildes/patientens läkare60 ansvarar för att de samlade
läkemedelsordinationerna är aktuella och att läkemedelslistan är uppdaterad i
journalen
• att all slutenvård och öppenvård registrerar förändringar av läkemedel i det aktuella
och överenskomna IT-systemet59 om patienten har dosförpackade läkemedel
• den enskildes/patientens läkare60 ansvarar för att överlämna trygghetskvittot till
patienten vid utskrivning från sluten vård och att överlämna utskrivningsmeddelande
och läkemedelsberättelse till det särskilda boendet
• regelbundet följa upp att den läkemedelshantering som anges i respektive
förfrågningsunderlag60 följs.
Kommunerna åtar sig att se till att
• överlämna rätt läkemedel i rätt dos och till rätt patient, samt i rätt tid och på rätt
sätt för dem som behöver hjälp med detta
• ha en organisation och rutiner för en säker läkemedelshantering
• sjuksköterskor, rehabiliteringspersonal och omvårdnadspersonal är delaktiga i
läkemedelsgenomgångarna
• sjuksköterskorna gör en symtomskattning61 innan läkemedelsgenomgången
• sjuksköterskan i det särskilda boendet dokumenterar mottagandet av
utskrivningsmeddelandet och läkemedelsberättelsen.
4.1.2 Den enskilde/patienten får resurseffektiv läkemedelsbehandling

Regionen och kommunen åtar sig att
• arbeta evidensbaserat
• följa Kloka Listan och de riktlinjer och rekommendationer som gäller
• använda relevanta system62 för rekvisition av läkemedel till
läkemedelsförråd och för ordination och rekvisition av DOS-läkemedel63 på
ett effektivt sätt
• ha en lokal organisation för behörigheter, utbildning och tillgång till berörda system
• arbeta för att få en kostnadseffektiv hantering av läkemedel och fakturor
• gemensamt hitta former för att minska kassationen av läkemedel för minskad
miljöpåverkan
• se över funktionen i de fullständiga förråden.

59 År 2014 användes IT-systemet Pascal.
60 Det gäller förfrågningsunderlag som avser de verksamheter som enskilda och patienter kommer i kontakt med under sin tid i särskilt boende.

Det kan till exempel gälla läkarinsatser i särskilt boende, husläkare, geriatrik och sluten vård samt ASIH.
61 Till exempel genom att använda symtomskattningsverktyget Phase 20.
62 År 2015 användes Visma Proceedo.
63 År 2015 används Pascal.
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4.1.3 De enskildas/patienternas läkemedelsbehandling är organiserad
för deras bästa

Regionen och kommunen åtar sig att
• organisera sig utifrån de enskildas/patienternas behov
• säkerställa att det finns tillgång till sjuksköterskor och läkare dygnet runt
• ge ömsesidig insyn i journaler genom att införa nationell patientöversikt, NPÖ.
4.1.4 De enskildas/patienternas läkemedelshantering är utvecklingsorienterad

Regionen och kommunen åtar sig att
• utbilda läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter/sjukgymnaster, arbetsterapeuter och
övrig personal i Region Stockholms riktlinjer om läkemedel för äldre
• läkare och sjuksköterskor ansvarar för fortbildningen av övrig personal
• ge berörda personalkategorier utbildning om dos-tjänsten och tillhörande system64
• alltid bedöma om en icke-farmakologisk behandling, omvårdnads- eller
rehabiliteringsåtgärd är ett likvärdigt eller acceptabelt alternativ, innan förskrivning
av läkemedel.
Regionen åtar sig att
• ansvara för workshops om bland annat Läkemedelskommitténs rekommendationer,
nya riktlinjer, avtal och överenskommelser som riktar sig till medicinskt ansvariga
sjuksköterskor, MAS, och verksamhetschefer hos de båda huvudmännen en gång per år.

4.2 Ledningens ansvar och åtaganden hos respektive part
De anställda inom vård och omsorg i huvudmännens ansvarsområden för äldre och personer
med funktionsnedsättning ska ha den kompetens som krävs för en säker läkemedelshantering.
Fortbildning och praktisk handledning är en ständigt pågående process för att säkerställa att
all personal har rätt kompetens för sitt uppdrag.
Regionen och kommunen åtar sig att
• se till att chefer rekryterar och fortbildar personal för att få lämplig kompetens
för uppdragen.

4.3 Lokala kontaktpersoner
I lokala överenskommelser ska lokala kontaktpersoner för respektive part anges.

5. Uppföljning
En uppföljning av delöverenskommelsen ska ske årligen. Ett särskilt dokument som
gäller uppföljningen kommer att utarbetas i särskild ordning.

6. Referenser
• Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
• Socialtjänstlag (2001:453)
64 År 2014 används Pascal.

45

var hjälpmedel och medicintekniska produkter - ÄON 21/0055-2 Yttrande - Storsthlm - Överenskommelse kostnadsansvar hjälpmedel och medicintekniska produkter : 3 Gällande överenskommelse om vård och omsorg med konsekvensändringar.pdf

• Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
• Läkemedelslag (2015:315)
• Lag om läkemedelsförmåner m.m. (2002:160)
• Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2017:37)
ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården
• Läkartidningen nr 6 2001 (volym 98), artikeln Skärpta krav på ojävig hantering
vid val av läkemedel, av Folke Sjöqvist.

Bilagor
Målbild läkemedel – förslag
• Som äldre kan jag förvänta mig att den läkemedelsbehandling jag är ordinerad är
individuellt vald för att ge mesta möjliga värde och minsta möjliga skada.
• Jag har fått god information om behandlingen och vet när och vart jag ska vända mig
om det blir problem
• Min behandling följs upp och omprövas regelbundet.
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