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De viktigaste åtgärderna och resultaten 2017 
 

Kvalitetssäkring av riktlinjer och rutiner i hälso- och sjukvården 

MÅL 2017 RESULTAT 
Tillskapande av övergripande riktlinje om 
rehabilitering som innefattar rehabilitering på 
olika nivåer i organisationen. 

Arbete pågår. 

Egenvårdsbedömning ska finnas för de personer 
som har hjälp av kommunal personal att utföra 
egenvård. 

Arbete pågår på länsnivå med att ta fram en 
länsövergripande överenskommelse om 
egenvård. 

Revidering av de kommunala riktlinjerna för 
vård och omsorg vid demenssjukdom. 

Riktlinje reviderad och fastställd. 

Kvalitetssäkring av den individuella hälso- och sjukvårds och rehabiliteringsprocessen 

Bedömningar av aktivitetsförmåga och den 
enskildes målsättningar ska finnas till grund i ett 
rehabiliterande arbetssätt för hela teamet. 

Aktivitetsförmåga bedöms och dokumenteras 
men används inte alltid som underlag. 

Analys av bakomliggande orsak ska ingå i 
riskbedömning vid risk för fall samt vid analys 
efter fallhändelse.  

Registrering av bakomliggande orsak har ökat 
(73 %), men görs inte alltid vid analys av 
fallhändelser. 

På vård och omsorgboende ska 
läkemedelsgenomgång göras med stöd av 
miniQ. 

Alla boende använder miniQ för analys vid 
läkemedelsgenomgång. 

Införande av digital signering i hela vård- och 
omsorg och Förvaltningen för 
funktionshindrade. 

Digital signering är upphandlat och infört i 
hemvården. För Vobo och FFF pågår arbetet.  

Utveckling av den personcentrerade vården för 
personer med demenssjukdom.  

Utbildning med personcentrerad vård har inte 
genomförts under 2017.  

Kvalitetssäkring av samverkan och informationsöverföring internt och externt 

Säkerställande av kontaktvägar inom 
vårdgivaren Örebro kommun och mellan 
Örebro kommun och annan vårdgivare. 

Arbete är genomfört för att säkra kontaktvägar 
inom förvaltningarna i Örebro kommun men 
det kvarstår brister. Uppdaterat 
informationssystem är infört mellan 
vårdgivare. 

Säkerställa att styrdokument och vägledning om 
hälso- och sjukvård finns tillgängliga för 
samtliga utförare. 

Ny hemsida ”Hälso- och sjukvård – för 
utförare” har skapats och dokumenten är 
flyttade från intranätet.  
Nyhetsbrev publiceras. 

Dokumentation ska finnas i Statusmeddelandet i 
systemet för vårdplanering då personen är 
inskriven i kommunens hälso- och sjukvård. 

Granskning genomförd visar brist på 
information i statusmeddelanden.  

Samordnad individuell plan (SIP) ska användas 
vid behov av samordning av insatser för den 
enskilde med sammansatta behov.  

Inom vård och omsorg genomförs få 
gemensamma planeringar (SIP).  

Nationell patientöversikt (NPÖ) ska användas 
av legitimerad personal i kommun för att 
inhämta information i samband med 
övertagande av vårdansvar samt fortlöpande.  

Användandet av NPÖ har ökat. 

Örebro kommun ska ha tillgång till den nya 
modulen för hjälpmedelsförskrivning för 
förskrivare.  

Inte genomfört men arbete pågår. 



4 

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2017 

Kvalitetssäkring av det systematiska förbättringsarbetet och säkerställande av den 
systematiska uppföljningen av hälso- och sjukvården 

Utveckling av ett systematiskt arbetssätt med 
fastställd struktur och forum för återkoppling av 
uppföljning och resultat i verksamheten. 

Brister kvarstår i struktur för hur ett 
systematiskt förbättringsarbete ska genomföras 
på verksamhets och enhetsnivå.  

Genomförande av utbildning i hälso-och 
sjukvårdsfrågor för enhetschefer. 

Utbildning har genomförts vid tre tillfällen 
under 2017 

Revidering av riktlinjer, rutiner och metodstöd 
för avvikelseprocessen. 

Ny avvikelsemodul har inväntats och 
revidering är påbörjad men färdigställs först 
våren 2018. 

Kvalitetssäkring av kompetens inom hälso- och sjukvård –  

legitimerad personal samt utförare av hälso- och sjukvårdsinsatser 

Introduktionsutbildningen i 
vardagsrehabilitering ska genomföras av all 
bas/omvårdnadspersonal inom vård och 
omsorg och Förvaltningen för 
funktionshindrade. 

Målet är inte uppfyllt på grund av försening 
med införandet av webbutbildningen. 
Verkställs 2018. 

De basala hygienriktlinjerna ska vara kända och 
följas av alla medarbetare.  

Endast en fjärdedel av de enheter i vård och 
omsorg som besvarat självskattningen uppger 
att de följer de basala hygienriktlinjerna. 

”Rutin vid försämrat hälsotillstånd och oväntat 
dödsfall inom kommunal hälso- och sjukvård” 
ska vara känd och följas av alla. 

De flesta enheter svarar i egenkontrollen att 
rutinen är känd och efterlevs. 

Webbutbildning i palliativ vård ska genomföras 
av all vård och omsorgs personal samt all 
personal på enheter som kommer i kontakt med 
personer i behov av palliativ vård inom 
Förvaltningen för funktionshindrade. 

Pågår. 

 

Analys av patientsäkerhetsarbetet under 2017 
Hälso- och sjukvårdens styrning och ledning är otydlig och det saknas former för hur frågorna 
kommuniceras. Nämnder, verksamhetschef och ledning behöver i dialog med medicinskt ansvariga ta 
ansvar för att skapa ett strukturerat och systematiskt arbetssätt för patientsäkerheten genom att 
analysera egenkontroller, riskanalyser och avvikelser på enhetsnivå och övergripande nivå. De sista 
årens omstrukturering av ledningsnivåer kan ha bidragit till detta. 

Omorganisationen av hemvården under 2017 har medfört förändringar för all personal där rutiner 
för informationsöverföring mellan enheter, personalgrupper och arbetspass blivit otydliga. Enhetliga 
arbetssätt har efterfrågats av medicinskt ansvariga men saknas fortfarande. Omorganisationen har 
medfört att grupper har omstrukturerats, slagits ihop och flyttat samtidigt som legitimerad personal 
centraliserats på några enheter, vilket har inneburet att förutsättningar för teamsamverkan kraftigt 
försämrats. 

Antal enhetschefer har minskat och ett stort ansvar överförts på andra funktioner så som driftsplanerar 
och verksamhetsstödjare, vilket medför otydlighet i ansvar.  

Svårigheter med att rekrytera och behålla personal medför brister i kontinuitet och kvalitet. Det 
har medfört hög användning av bemanningsföretag för sjuksköterskor i hemsjukvården. Brist på 
utbildad och erfaren omvårdnadspersonal har tilltagit vilket gör det svårt och osäkert att delegera 
hälso- och sjukvårdsuppgifter.  
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Kompetens är en förutsättning för att bedriva en god och säkervård. Det saknas en samordning 
och organisation för kompetensutveckling och en sammanhållande funktion och struktur för de 
internutbildare som finns i kommunen (förflyttningsinstruktörer, utbildare i HSL dokumentation, 
instruktörer i kliniskbedömning, instruktörer i första hjälpen till psykisk hälsa). Resultatet är att många 
internutbildare aldrig utbildar och att många utbildningsplatser inte utnyttjas. Det är varken kostnads 
effektivt eller patientsäkert. 

Hälso- och sjukvårdsdokumentationen brister hos legitimerad personal och omvårdnadspersonal.  
Det saknas idag organisation och strategi för hur kunskap om journalföring ska upprätthållas. Den 
version av Treserva som Örebro kommun har är inte utvecklad i enlighet med Nationell 
informationsstruktur vilket gör att vi inte kan möta de krav som ställs.  

Strategier och övergripande målområden 2018 
Utifrån identifierade målområden 2018 behöver verksamheterna vård och omsorg och förvaltningen 
för funktionshindrade utforma en handlingsplan för fortsatt arbete. 
 

• Säkerställa teamsamverkan utifrån patientens mål 
• Utveckla och säkra journalföring och informationsöverföring 

• Utveckla systematiskt förbättringsarbete genom, riskanalyser egenkontroller och 
avvikelseprocessen. 

• Organisera kompetensstyrning och kompetensutveckling 

Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet 
Patientsäkerhetsarbete bedrivs på tre nivåer.  
Individnivån: 
- legitimerad personals yrkeskompetens och patientens delaktighet blir avgörande för god kvalitet 
- behandling är målrelaterad och säkras genom uppföljning  
- planering och uppföljning finns i vårdplaner i hälso- och sjukvårdsjournalen  
- avvikelser rapporteras och hanteras i dialog med personen det berör 
 
Enhetsnivån: 
- enheter följer sitt arbete med egenkontroller, riskanalyser och avvikelsehantering 
- analyser av resultat används som underlag för förbättringsarbete  
- resultat, analyser och förbättringsåtgärder redovisas regelbundet. 
 
Övergripande nivå: 
- ledningen följer enheternas resultat fortlöpande och vidtar åtgärder för att skapa förutsättningar 

för utveckling 
- medicinskt ansvariga sammanställer resultat och gör övergripande analyser som redovisas i 

nämnder 
 

Ansvarsfördelning 
Nämnderna 
Nämnderna ska planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att kravet på god 
vård i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) upprätthålls. Nämnderna ska fastställa övergripande mål för 
det systematiska kvalitetsarbetet, och kontinuerligt följa upp och utvärdera målen.  
 
Verksamhetschef 
Verksamhetschefen ska enligt hälso- och sjukvårdslagen svara för att verksamheten tillgodoser hög 
patientsäkerhet och god kvalitet av vården samt främja kostnadseffektivitet. Inom ramen för 
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ledningssystemet ska verksamhetschefen ta fram och fastställa rutiner för hur det systematiska 
kvalitetsarbetet kontinuerligt skall bedrivas för att kunna styra, följa upp och utveckla verksamheten. 
 
Medicinskt ansvariga (MAS/MAR )  
De medicinskt ansvariga ska tillsammans med verksamhetschefen upprätthålla, utveckla verksamhetens 
kvalitet och säkerhet inom ramen för det ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet som finns för 
den kommunala hälso- och sjukvården. De medicinskt ansvariga utövar sitt ansvar genom att fastställa 
riktlinjer, övergripande rutiner, följa upp resultat och identifiera prioriterade förbättringsområden i 
verksamheten. Medicinskt ansvariga har också ansvar för att patienterna får en säker och ändamålsenlig 
vård av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde samt ansvarar för att utreda och anmäla 
allvarliga vårdskador/risk för allvarliga vårdskador och göra anmälningar enligt lex Maria. 
 
Enhetschef 
Enhetschefen ansvarar för egenkontroller och analyser på enhetsnivå och att riktlinjer och rutiner som 
verksamhetschef och medicinskt ansvariga fastställt är väl kända i verksamheten. Enhetschefen är 
också ansvarig för att tillsammans i teamet skapa lokala rutiner i sin verksamhet som är upprättade med 
övergripande riktlinjerna som grund. Enhetschefen är också ansvarig för att ny hälso- och 
sjukvårdspersonal får den introduktion som krävs för att utföra sina hälso- och sjukvårdsuppgifter.  
 
Hälso- och sjukvårdspersonal 
Hälso- och sjukvårdspersonalen ansvarar för att arbeta enligt vetenskap och beprövad erfarenhet samt 
att inom ramen för verksamhetens ledningssystem medverka i det systematiska kvalitetsarbetet för att 
bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. All personal ska rapportera risker för vårdskador samt 
händelser som har medfört eller hade kunnat medföra vårdskada. All personal ansvarar också för att 
bidra till analys och förebyggande av vårdskador/missförhållanden. 
 
Särskilda funktioner med spetskompetens 
Inom vårdgivaren Örebro kommun finns hälso- och sjukvårdspersonal med speciell funktion att 
samordna och att driva utveckling inom olika områden.  
Hit hör: 
Dietist med uppdrag att utveckla mat, måltid och nutrition finn inom Vård och omsorgs-
förvaltningen. Uppbyggnad av kostombud per enhet med kontinuerlig utbildning och nätverksträffar 
är en del i arbetet liksom att höja sjuksköterskors kompetens avseende utredning och behandling vid 
risk för undernäring.  
Förflyttningsinstruktörer. Åtta arbetsterapeuter är specialutbildade instruktörer i förflyttningsteknik, 
de ansvarar för material och undervisning för tredagarsutbildningen. 
Handrehabilitering. Tre arbetsterapeuter har avsatt 10 % arbetstid för uppdraget att behandla 
personer med handskador utifrån den överenskommelse som finns i länet. Patientgruppen kommer via 
remisser från läkare.  
Hjälpmedelskonsulenter. Kommunens omvårdnadshjälpmedel har spetskompetens i form av 200 % 
hjälpmedelskonsulent.  
Internutbildare i HSL dokumentation. 10 % av tjänst, för två arbetsterapeuter och två 
sjuksköterskor, finns avsatt för uppdrag som internutbildare i dokumentation och verksamhetens 
dokumentationssystem. 
LMG samordnare nätverket. En sjuksköterska per enhet med uppdrag att stödja enheten och 
utveckla arbetet med läkemedelshantering och läkemedelsgenomgångar. Nätverket leds av MAS 
Palliativa vårdsamordnarna erbjuder handledning och rådgivning till de olika enheterna inom Vård 
och omsorg och Förvaltningen för funktionshindrade. En del av palliativa vårdsamordnares uppdrag är 
att i samband med utskrivning från sjukhuset samordna planeringen av hälso-, sjukvård- och/eller 
omsorgsinsatser för personer som har behov av palliativ vård. De samarbetar också med palliativa 
sektionen på USÖ. Palliativ vårdsamordnare har delegation att fatta beslut enligt Socialtjänstlagen 
(SoL).  
Samordning av rehabilitering i hemmet Det finns utsedda arbetsterapeuter i hemvården, 
dagverksamhet, vård och omsorgsboenden och från förvaltningen för funktionshindrade som arbetar 
med samordning av rehabilitering i hemmet. Deras uppdrag är att stödja sina kollegor och deras 
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teammedlemmar att utveckla rehabilitering i hemmet. Sammanställning av statistik och utveckling av 
undervisningsmaterial och undervisning om rehabilitering i hemmet utförs av samordnarna.  
Utskrivningssamordnare. Vårdplaneringen på sjukhuset genomförs av en yrkeskategori som kallas 
utskrivningssamordnare. Det är sjuksköterskor och arbetsterapeuter som tar emot ansökan om insatser 
från den enskilde och planerar för den första tiden efter sjukhusvistelsen. De bedömer och fattar beslut 
enligt Hälso- och sjukvårdslagen och Socialtjänstlagen. Biståndshandläggarna följer upp insatserna efter 
fyra veckor.  
Hygiensjuksköterska. En gemensam resurs för Örebro läns 12 kommuner och kan inom ramen för 
sin profession erbjuda kommunen råd, handledning och utbildning. Sjuksköterskan har sin arbetsplats 
på smittskyddsenheten inom Regionen och har då tillgång till experter inom området som läkare och 
andra hygiensjuksköterskor. 

Struktur för systematisk uppföljning 
Systematisk uppföljning ska genomföras genom kvalitetsuppföljning, egenkontroller samt 
sammanställning och analys av klagomål, synpunkter och rapporterade händelser i avvikelsesystemet. 
Medicinskt ansvariga sammanställer resultat i patientsäkerhetsberättelsen som redovisas i nämnderna. 
Återkoppling av resultat och analyser görs till ledning, verksamhetschefer och enhetschefer.  
 
Mål 2017  
• Att samordna den övergripande systematiska uppföljningen som görs av medicinskt ansvariga och 

uppföljningen på förvaltnings/verksamhetsnivå. 

• Utveckling av ett systematiskt arbetssätt med fastställd struktur och forum för återkoppling till 
verksamheten. 

 
Analys  
Det saknas en genomgripande systematik, struktur och kunskap i verksamheten om hur analys av 
mönster och trender görs på enhetsnivå och på högre nivå för ett lärande i organisationen. Under året 
har arbetet med att utveckla det digitala kvalitets- och ledningssystemet QPR avstannat efter beslut av 
ledningen med hänvisning till brister i förvaltningsövergripande samordning i aktuellt system.  
Ledingen behöver i dialog med medicinskt ansvariga ta ansvar för att skapa ett strukturerat och 
systematiskt arbetssätt för patientsäkerheten genom att analysera egenkontroller, riskanalyser och 
avvikelser på enhetsnivå och övergripande nivå. 
 
Mål 2018 
• Att skapa former för återkoppling av resultat och analyser av avvikelser och egenkontroller.  

 

Kvalitetsuppföljning  
Kvalitetsuppföljning utförs av Upphandlings- och uppföljningsenheten i samverkan med medicinskt 
ansvariga.  
 
Kvalitetsuppföljningar i vård och omsorg 
Kvalitetsuppföljningar görs av både interna och externa vård och omsorgsboenden och av samtliga 
utförare av omvårdnads-och servicetjänster efter ett fastställt schema.  En mall med självskattnings-
underlag sammanställs av verksamheten före granskningen. Verkställighetsjournal, hälso- och 
sjukvårdsjournal, avvikelser och andra relevanta dokument granskas av uppföljningsteamet innan 
uppföljningen. Granskningen genomförs på plats hos utföraren och en diskussion förs om enhetens 
styrkor och brister. En rapport sammanställs och en handlingsplan för enhetens brister presenteras till 
upphandlings och uppföljningsenheten. Det är sedan enhetschefen som ansvarar för att presentera 
granskningen för nämnd.  
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Kvalitetsuppföljningar i förvaltningen för funktionshindrade 
Under 2017 har en kvalitetsuppföljning genomförts, för en extern utförare som bedriver gruppbostad i 
särskilda boenden för personer med funktionshinder. Medicinskt ansvariga har deltagit i denna 
uppföljning. 
 
Mål 2017 
• Genomföra utbildning i hälso-och sjukvårdsfrågor för enhetschef 
• Säkerställa former för samverkan mellan externa utförare och legitimerade yrkesgrupper 
 
Åtgärder 
Under 2017 har kvalitetsuppföljningar gjorts i 6 hemvårdsområden, 4 vård och omsorgsboenden och 1 
i förvaltningen för funktionshindrade. Vid två tillfällen har det genomförts avstämning med två olika 
företag Betjäna staden och Karla hemvård. 
 
Granskade enheter 2017 

Omvårdnad                                     Vård- och omsorgsboende 
A-gruppen Östernärke hemvård Backagården 

Good service  Berggården 

Gustavsvik  Demenscentrum 

Haga hemvård  Klosterbacken 

Nikolai   

 
Analys 
Inom hälso- och sjukvård finns brister i dokumentationen. Det finns för lite dokumentation och 
vårdplaner saknas. Vårdplaner fördelade till omvårdnadspersonalen är få och det finns stora brister i 
omvårdnadspersonalens dokumentation i fördelade vårdplaner. 
 
Teamarbete och kommunikation mellan de olika yrkeskategorierna försvåras genom att hemvården 
och hemsjukvården finns organiserade i olika områden. Tillfällen till teamarbete och tiden för 
teamarbete är begränsad. Detta visar sig också i det riskförebyggande arbetet där riskbedömningar 
enligt Senior Alert saknas i många områden. Samarbetet legitimerad personal och utförare behöver 
säkerställas. Ett område har fördelat hälso- och sjukvårdspersonal till valfrihetsbolag i hemvården och 
detta är mycket uppskattat från företagen. 
 
Det rehabiliterande arbetssättet behöver förbättras och de basala hygienrutinerna behöver följas upp. 
Grundkompetensen hos personalen varierar stort och det finns brister. Kravet att 85 % av 
omvårdnadspersonalen ska vara utbildade undersköterskor har utförarna svårt att uppnå. Det får 
konsekvensen att legitimerad personal har svårt att instruera och delegera arbetsuppgifter och få 
återkoppling från personalen 
  
Chefernas kompetens inom hälso- och sjukvårdsområdet visar stor variation. Därför har en utbildning 
i hälso- och sjukvårdsfrågor utarbetats av medicinskt ansvariga och genomförts vid tre tillfällen under 
2017. Det är cirka 25 chefer som gått utbildningen. 
 
Mål 2018 
• Utveckla hälso-och sjukvårdsfrågorna i checklistan för kvalitetsuppföljningar. 
• Genomföra återkommande utbildningar i hälso-och sjukvårdsfrågor för enhetschefer. 
 

Egenkontroller 
Vårdgivaren ska utöva egenkontroll med den frekvens och i den omfattning som krävs för att 
vårdgivaren ska kunna säkra verksamhetens kvalitet. Egenkontroller ska ge en bild av kvaliteten och 
patientsäkerheten i verksamheten utifrån att förbättringsområden identifieras genom uppföljning av 
resultatet på enhetsnivå. På övergripande nivå ska resultat sedan användas för en lärande process.  
Nedan en beskrivning av de egenkontroller som ska användas i verksamheten: 
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Egenkontroll Rehabilitering och vård 
Självskattningen ger i första hand underlag på enhetsnivå för att identifiera förbättringsområden och 
styrkor. Handlingsplaner ska upprättas för identifierade förbättringsområden. Resultaten ger också 
sammantaget en bild av kvaliteten och patientsäkerheten på övergripande nivå. 

Egenkontroll Hälso- och sjukvårdsdokumentation 
Legitimerad personal ska genomföra kollegial journalgranskning enligt mall. Frågor som belyser 
kvaliteten utifrån journalföringsplikt som legitimerad personal har ska besvaras. 

Syftet är att kvalitetssäkra dokumentationen av den kommunala hälso- och sjukvården samt att 
identifiera förbättringsområden och goda exempel. 

Indikatorer och följemått 
Inom olika områden följs systematiskt resultat ur statistik från kvalitetsregister och utdata ur 
verksamhetssystem för fastställda indikatorer och följemått. Flera indikatorer utgår ifrån nationellt 
fastställda indikatorer. Genom sammanställning och analys av resultaten identifieras styrkor och 
förbättringsområden både på enhetsnivå och övergripande nivåer. Resultaten ger också underlag för 
jämförelse med tidigare resultat och öppna jämförelser. 

Punktprevalensmätning (PPM) 
Punktprevalensmätning av trycksår och fall samordnas nationellt årligen vid två tillfällen. 
Kvalitetsregistret Senior alert används som verktyg vid genomförandet.  

Svenska HALT 
Svenska HALT är återkommande nationell mätning av vårdrelaterade infektioner och 
antibiotikaförbrukning inom särskilt boende i Sverige med syfte att stödja det förebyggande arbetet 
inom området.  

Externa kvalitetsgranskning av läkemedelshantering och läkemedelsförråd 
Kvalitetsgranskning av hantering och förvaring av läkemedel genomförs årligen av Apoteket AB.  
 
Mål 2017  
• Resultat från egenkontroll genom självskattning ska finnas redovisad från alla enheter/utförare. 
• Säkerställa utdata för indikatorer 
 
Resultat egenkontroller 
Egenkontroll Rehabilitering och vård 
- I vård och omsorgsförvaltningen har inte alla enheter svarat på självskattningen. 

- I förvaltningen för funktionshindrade har 57 enheter av 59 har svarat på självskattningen  

Egenkontroll Hälso- och sjukvårdsdokumentation 
- I vård och omsorg har 13 av 21 vård och omsorgsboenden svarat (entreprenaderna inte 

medräknade), en av tre i hemvårdsområden. I förvaltningen för funktionshindrade har hälso- och 
sjukvårdsenheten svarat.  

Indikatorer och följemått 
- Flera indikatorer går inte att redovisa på grund av osäkerhet i hur utdata motsvarar de faktiska 

värdena. 

Punktprevalensmätning (PPM) och Svenska HALT 
- Ingen av dessa mätningar har genomförts. 

Externa kvalitetsgranskning av läkemedelshantering och läkemedelsförråd 
- Hälften av enheterna inom vård och omsorg och utvalda enheter inom förvaltningen för 

funktionshindrade har genomgått kvalitetskontroll av Apoteket AB enligt plan. 
Rapporter med åtgärder har delgivits MAS.  

 
Analys 
Flera egenkontroller ska göras i det digitala kvalitets- och ledningssystemet QPR. Ledningen tog tidigt 
under året beslut om att utveckling av egenkontroller i QPR skulle pausas i väntan på en gemensam 
struktur över förvaltningsgränserna. Planerad och förväntad utvecklingen av att arbeta med 
egenkontroller i verksamheten har helt avstannat. Flera enheter har inte haft kunskap om hur QPR 
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fungerar och har haft svårigheter att genomföra de egenkontroller som finns. Att egenkontroller är ett 
arbetssätt för att följa den egna verksamhetens kvalitet är inte förankrat i verksamheten och många har 
i sista stund ”fyllt i” egenkontrollen och handlingsplaner vid identifierade brister saknas.  

Då utdata från verksamhetssystemet Treserva inte kunnat säkerställas som tillförlitliga, saknas underlag 
för beräkning av flera indikatorer (tex andel dokumenterade läkemedelsgenomgångar). Det medför 
minskad möjlighet att använda resultaten som underlag för att identifiera förbättringar. 

I länsövergripande handlingsplan för Sammanhållen vård av äldre ingår aktivitet att PPM och Svenska 
HALT ska genomföras. Beslut om genomförande har saknats från ledningen.  

Det har varit svårt för enheterna att rapportera sina resultat när enhetsstrukturen i QPR inte stämmer 
överens med den nya organisationen.  
 
Mål 2018 
• Att utveckla egenkontroller förvaltningsgemensamt för hälso- och sjukvården 

 

Hantering av avvikelser samt vårdskadeutredning 
Följande struktur finns för hantering av klagomål, synpunkter och avvikelser: 

Klagomål och synpunkter  
Klagomål och synpunkter som rör den enskildes vård och omsorg registreras och hanteras som 
avvikelser i avvikelsemodulen i journalsystemet eller kan lämnas in muntligt, skriftligt eller skrivas in på 
kommunens hemsida. Den enskilde kan också vända sig till Patientnämnden som i sin tur sänder 
ärenden till vårdgivaren för vidare utredning.  
 
Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet  
Händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada ska rapporteras och registreras 
som avvikelser i verksamhetssystemet. Avvikelserna analyseras och utreds i teamsamverkan, där 
enhetschef har huvudansvar. Samverkan med andra berörda enheter ska ske när behov finns.  

Utredning av vårdskador och allvarliga vårdskador 
Vid händelser som bedömts vara allvarliga kontaktas medicinskt ansvariga för fortsatt utredning, 
bedömning av allvarlighetsgrad och eventuell anmälan till IVO.  
Beslutade åtgärder följs upp och redovisas till verksamhetschef och eventuellt nämnd av medicinskt 
ansvariga. 

Analyser och sammanställningar av mönster och trender 
Enhetschefen ansvarar för att följa upp avvikelserna på enhetsnivå och titta på mönster och trender. 
Medicinskt ansvariga redovisar övergripande statistik och analys i Patientsäkerhetsberättelsen i 
nämnden.  
 

Mål 2017 
• Revidera riktlinjer, rutiner och metodstöd för avvikelseprocessen. 
• Säkerställa utbildning i avvikelsehantering  
• Alla avvikelser ska vara analyserade gällande allvarlighetsgrad. 
• Hitta modell för att tidigt identifiera och analysera personer som faller ofta.  

 
Resultat 
Revidering av riktlinje av avvikelseprocessen pågår och mall för vidare utredning av avvikelser är 
framtagen.  

Självskattning  
- I egenkontrollen har de flesta enheter inom, vård och omsorg och förvaltningen för 

funktionshinder, angett ett positivt svar på frågan: Hanteras avvikelser där ni analyserar vad som 
har hänt, bakomliggande orsaker, allvarlighetsgrad och sannolikhet samt omedelbara och 
långsiktiga åtgärder. 
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- En hög andel anger att de inte har eller delvis har utför analyser av avvikelser i samverkan med andra 
enheter.  

Antal avvikelser med bedömd allvarlighetsgrad 
- Av totalt antal registrerade avvikelser (15683) är drygt hälften (57 %) bedömda vad gäller 

allvarlighetsgrad. Jämförelse med 2016 är resultatet oförändrat. 
 

Antal avvikelser inom olika kategorier 
- Totalt är 15 683 avvikelser registrerade inom vårdgivaren Örebro kommun, vilket är något färre 

jämfört med 2016.   
 
Vård och omsorg 
Inom vård och omsorg (inkl externa utförare och entreprenader) har totalt 12 297 avvikelser 
registrerats varav hälften på vård och omsorgboendena (egen regi och entreprenad). Det är en ökning 
med ca 900 jämfört med 2016. 
  

2017 Avvikelseområde 

Vård och 
omsorgsboende 
egen regi 

Vård och 
omsorgsboende 
entreprenad Dagverks Larmorg Nattorg 

Hemvård 
egenregi 

Hemvård 
ext utför totalt 

Fall 3415 166 22 1384 879 522 73 6461 

Felaktigt utförd  

vård, omsorg och stöd 221 17 2 16 37 159 18 470 

Fördröjd, utebliven 

vård, omsorg och stöd 299 20 3 122 60 488 41 1033 

Informationsbrist 89 11 6 18 85 49 17 275 

Läkemedel 2130 150 13 6 39 1341 110 3789 

Medicintekniska 
produkter 118 10 1 1 9 47 7 193 

Självmord/självmordsförsök 3 0 0 0 1 7 4 15 

Trycksår 13 3 0 1 0 5 3 25 

Totalt 6295 377 76 1548 1624 2618 273 12297 

 

 
 
 
Förvaltningen för funktionshindrade 
Inom förvaltningen för funktionshindrade har totalt 3386 avvikelser rapporterats 2017, (5969 
avvikelser rapporterades 2016). Av dem var det 1233 registreringar i de områdena som är borttagna 
2017. Dessa områden är klagomål, transporter och våld och övergrepp.  
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Förvaltningen för funktionshindrade 
Avvikelseområde totalt 

Fall 496 

Felaktigt utförd  
vård, omsorg och stöd 291 

Fördröjd, utebliven 
vård, omsorg och stöd 699 

Informationsbrist 82 

Läkemedel 1736 

Medicintekniska 
produkter 45 

Självmord, självmordsförsök 36 

Trycksår 1 

totalt 3386 

 
Rapportering i området läkemedel och felaktig utförd vård har en minskat från 2016 års rapportering. 
 

 
 
 
Analys   
Antalet rapporterade avvikelser i Örebro kommun och andel avvikelser med bedömd allvarlighetsgrad 
ligger ungefär på samma nivå som tidigare år.  

Många faller trots frekvent användning av rörelselarm, lammattor, mm. Hur används och hanteras 
larmen, kan sömnmedel och lugnande läkemedel kvälls- och nattetid vara bidragande till fall? Hur möts 
vakenhet och oro på natten? Inom Vård och omsorgsförvaltningen har ett projekt med ett 
rehabiliterande team för att ytterligare utveckla det förebyggande och rehabiliterande arbetet med fokus 
på att förebygga fall genomförts 2017. Läs mer om detta under kapitel kring rehabilitering. 

I förvaltningen för funktionshinder har 630 färre läkemedels avvikelser registrerats jämfört med 2016. 
Förvaltningen har nya rutiner för delegering och läkemedelshantering. En förklaring kan också vara att 
verksamheten har pratat om vad en avvikelser är, exempel om en person inte vill ta sina läkemedel är 
det inte en avvikelse.  
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Avvikelseprocessen är ett fortsatt utvecklingsområde. Det framkommer vid samtal och vid besök på 
enheter att personal har svårt att bedöma vad som är en avvikelse och det finns osäkerhet om vem och 
vad som ska göras i avvikelseprocessen. Det skapar otydlighet och bristfälliga analyser av händelsen 
och bakomliggande orsaker. Medicinskt ansvariga ser att avvikelser analyseras med olika kvalitet på 
utredningarna i varje enskilt ärenden, men det finns idag inget systematiskt arbete kring att läsa ut 
mönster och trender på enhetsnivå eller på högre nivåer för ett lärande. Det framkommer sällan hur 
man motverkar risker  

Medicinskt ansvariga ser behov av revidering av riktlinje samt att verksamheten systematiskt behöver 
följa antalet registreringar under året.  
 
Generellt behöver analys av bakomliggande orsaker utvecklas liksom val av åtgärder.  
Åtgärder som har bevisad effekt att förebygga fall, även hos sköra äldre är muskel och balansträning 
samt läkemedelsgenomgångar. Läkemedelsgenomgångar är den vanligaste planerade åtgärden vid risk 
för fall. Balansövningar, muskelfunktions- och styrketräning är fallförebyggande men genomförs i 
mycket liten utsträckning trots bevisad effekt.  
 
Läkemedelsbehandling och användning av lugnande och sömnmedel vid behov går nu att följa i realtid 
i verktyget för digital signering, MCSS och kan användas vid analys av fallhändelser för att se om 
läkemedel kan vara bidragande orsak till händelsen. 
 
Mål 2018 
• Revidera riktlinje för avvikelseprocessen och implementera ny avvikelsemodul. 
• Alla avvikelser ska vara analyserade gällande allvarlighetsgrad och utredas på enhetsnivå 
 

Sammanställning av ärenden som hanterats av medicinskt 
ansvariga  

Ärenden Förvaltningen för 
funktionshindrade 

Vård och omsorg 
 

Lex Maria 0 2  

Internutredning medicinskt ansvariga  5 6 

Begäran om yttranden från Inspektionen för vård och omsorg 0 4 

Avvikelser skickade till andra vårdgivare 3 15 

Klagomål 2 4 

Avvikelser från andra vårdgivare  7 

Patientnämnden yttrande  2 
 

Lex Maria 
Två anmälningar enligt Lex Maria har gjorts under året inom vård och omsorg. Båda har sitt ursprung i 
bristande bedömningar och uppföljning av det medicinska hälsotillståndet.  
 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har under hösten 2017 följt upp 2016 års tre Lex Maria inom 
vård och omsorgsförvaltningen. MAS fick svara på frågor och därefter kom ett skriftligt beslut med 
åtgärder. 
 
Internutredning medicinskt ansvariga 
Förvaltningen för funktionshindrade:  

– Avvikelse ”Läkemedel saknas”. Det är kontrolläkemedel som saknas. MAS inleder utredning 
utifrån misstänkt svinn. Det framkommer att det finns brister kopplade till hantering av 
signeringslistor och att svinnet troligtvis är kopplat till slarv i samband med signering samt att 
det inte regelbundet har utförts kontrollräkning på enheten.  Åtgärdsplan upprättas och följs 
upp.  

– Avvikelse ”Fördröjd hälso- och sjukvård”. Det framkommer att en person på enheten med 
misstänkt magsjuka försämras och får söka sjukhusvård. MAS startar utredning och begär in 
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redogörelser från alla som varit involverade den aktuella tiden. Utredningen påvisar utifrån 
bakomliggande orsaker att det kan finnas risk för att liknade händelser kan inträffa igen då 
misstänkt magsjuka kan ha liknande symtombild som vid annan bukåkomma. Utifrån 
utredningen framkommer identifierade brister kopplade till utförande av hälso- och sjukvård, 
brister i arbetssätt och rutiner samt brister i journalföring. Åtgärdsplan finns upprättad och är 
uppföljd vid flera tillfällen.  

– Enhetschef för HSE mottar under sommaren klagomål från en närstående kopplat till 
läkemedelshantering och påbörjar en utredning. Det framkommer att det finns upprättade 
avvikelser som MAS skickar till psykiatrin.  

– Sommaren 2017 publicerade tidningen Nerikes Allehanda en artikel där närstående riktar kritik 
mot en enhet. MAS/MAR inleder en utredning kopplad till de händelser som kan kopplas 
ihop med hälso- och sjukvårdslagen. De brister som framkommer handlar om dokumentation, 
både kopplat till personals fortlöpande dokumentation och hantering och arbetssätt med 
fördelade vårdplaner. Åtgärdsplan upprättas och den är under hösten uppföljd med ansvariga 
enhetschefer.  

– Avvikelse ”Felaktigt utförd hälso- och sjukvård”. En patient vars beteende består i stor 
konsumtion av vätska för att dämpa ångest vilket föranledde rubbning av saltbalansen med 
sjukhusvård som följd. Utredningen påvisade brister kopplade till rutin för kontakt med 
sjuksköterska vid försämrat hälsotillstånd samt brister kopplat till dokumentation. Åtgärdsplan 
upprättas och följs upp.  

 
Vård och omsorgsförvaltningen: 

– Utredningar stöld av narkotikaklassade läkemedel ur personbundna läkemedelslådor som 
förvaras i akut buffertförråd. Utredningen leder till att åtgärder vidtas som, översyn av alla 
boendes vid behovsläkemedel, byte av lås på dörr, loggningskontroll, samt en personalåtgärd. 

– Utredning av stöld narkotikaklassade läkemedel. Utredningen visar att de stulits av 
utomstående. Utredningen leder till översyn av lås på dörrar både till läkemedelsrum samt 
huvudingång läkemedelsrummet ses över och nya skåp installeras. 

– Utredning av klagomål som inkommit genom patientnämnden från anhörig och som rör 
brister vid palliativ vård. Bristen är en fördröjning av besök från sjuksköterska till den enskilde 
vid larm. Utredningen leder till en förbättring av tillgänglighet till sjuksköterska för den 
enskilde vid palliativ vård och larm. Larmet besvaras av larmoperatör som sedan kontaktar 
sjuksköterska. Det nya arbetssättet finns i rutin för sjuksköterskans ansvar vid palliativ vård.  

– Utredning av felaktig utförd och utebliven vård och omsorg. På grund av bristande 
informationsöverföring mellan olika yrkesgrupper samt bristande rutiner för olika 
verksamhetssystem uteblir träning i hemmet. Utredningen leder till framtagning av nya rutiner 
i informationsöverföring på enheten. 

– Utredning med anledning av anmälan från annan vårdgivare om stor viktförlust på korttid som 
inte uppmärksammades. Orsak var brister i systematik och struktur i bedömning och 
uppföljning vid risk för undernäring. Rutiner följdes inte.  

– Utredning med anledning av inkommit klagomål om fördröjd insats vid ett försämrat 
hälsotillstånd vilket föranledde ett onödigt lidande för personen. Leder till utveckling av 
rutiner, dokumentation, teamsamverkan och informationsöverföring i teamet. 
 

Avvikelser skickade till andra vårdgivare 
Avvikelser som skickas till annan vårdgivare handlar om brister på information om läkemedel, fördröjd 
ambulanstransport, brister i omhändertagande av patient, utebliven information till annan vårdgivare 
vid hemgång från akutmottagning. 
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Samverkan, vårdplanering och informations-
överföring  
För att säkerställa hälso- och sjukvårdsprocessen för den enskilde behövs samverkan och säker 
informationsöverföring inom teamet och mellan olika aktörer och vid övergången mellan olika 
vårdgivare. 
 

Regional samverkan 
Örebro kommun är representerad i samverkansgrupper både på politisk och tjänstemannanivå i den 
regionala samverkansstrukturen.  
 
 Samverkansstruktur för folkhälsa, social välfärd och vård 

Medicinskt ansvariga i länet har regelbundna träffar som samordnas av Region Örebro län, enheten 
vård, välfärd och folkhälsa. Syftet med nätverket är att utveckla uppdraget som medicinskt ansvariga 
genom kollegialt stöd. Inspirera och lära av varandra genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte och goda 
exempel. Vara ett forum för gemensamma ställningstaganden i kommunal hälso- och sjukvård mot 
målet en god och säker vård på lika villkor.  
 

Samverkan vid planering av fortsatt vård omsorg och 
rehabilitering efter slutenvård  
Samverkan mellan slutenvården, primärvården och kommunen utgår från vårdplanering och 
informationsöverföring i en samlad modell (ViSam). Modellens tre delar består av beslutsstöd, säker 
utskrivning och samordnad individuell plan (SIP). 
 
Syftet med den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (2017:612) är 
att genom en trygg och effektiv utskrivning från slutenvården minska vårdtiderna för utskrivningsklara 
patienter. För att nå syftet måste samverkan runt patienten utvecklas mellan huvudmännen och tydliga 
rutiner utarbetas där det klart framgår vem som gör vad i samband med in- och utskrivning från 
slutenvård.  
 
Mål 2017 
• Säkerställa kontaktvägar mellan utförare inom Örebro kommun samt från annan vårdgivare. 
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• Statusmeddelande ska dokumenteras i systemet för vårdplanering (Meddix, Lifecare) då personen 
är inskriven i kommunens hälso- och sjukvård. 

 
Åtgärder 
• Arbete pågår inför att Lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 

(2017:612) träder i kraft. Projektledare är anställd. 
• Informationsöverföringssystemet Lifecare har ersatt Meddix och rutiner och riktlinjer arbetas 

fram.  
• Beslutsunderlag har utarbetats i flera olika delar av processen för att underlätta för alla olika 

vårdgivare. 
• Visams spår har utvecklats till fyra spår grönt, gult, rött och blått spår. 
• Informationsinsatser har påbörjat och fortsätter under 2018. 
• I samarbete med ambulansavdelningen beslutades det att ambulanspersonalen skrev en avvikelse 

till Örebro kommun när inte beslutstöd använts då ambulans beställts akut. Resultatet visade att i 
ca hälften av avvikelserna hade sjuksköterskan dokumenterat i statusmeddelandet men bara i ett 
statusmeddelande framgick beslutstödet. 

 
Analys 
Resultatet av det gemensamma arbetet med vårdbegäran, beslutsstöd, utskrivningar och samordnade 
planer måste fortsättningsvis följas då det brister idag. En fullständig information i vårdbegäran från 
kommunen till slutenvården är en förutsättning för att bedömning av fortsatt vårdbehov ska bli så 
korrekt som möjligt.  
 
Mål 2018 
• Säkerställa arbetssätt som gör att patienten får en trygg och säker utskrivning. 
• Förvaltningen för funktionshindrade ska ha utarbetade rutin och arbetssätt som säkerställer en 

trygg och säker utskrivning. 
• Bedömd vårdnivå, och vårdplaner kommer att granskas. 
• Att följa vårdbegäran i LifeCare för att säkra användningen av beslutsstöd och information till 

annan vårdgivare 
 

Samordnad individuell plan (SIP) i öppenvård  
En sammanhållen vård och omsorg innebär att helhetssyn och nära samarbete krävs över professions- 
och organisationsgränser även i öppen vård. Dagens organisation med många olika utförare av vård 
och omsorg och ett allt mer uppdelat ansvar mellan olika aktörer skapar risk för brister i målsättning, 
bedömning, genomförande och uppföljning av vård, omsorg och rehabilitering. En förutsättning är att 
personalen runt den enskilde samverkar mot den enskildes mål.  
 
Mål 2017 
• Planering med Samordnad individuell plan (SIP) ska användas i samtliga verksamheter vid behov 

av samordning av insatser för den enskilde med sammansatta behov.  
• Skapa förutsättningar för samordning och teamsamverkan mellan legitimerad personal och 

utförare. 
 
Åtgärder 
• Lifecare ersätter Meddix öppenvård där samordnade individuella planer (SIP)ska skrivas i systemet.    

• Förvaltningen för funktionshindrade har under 2017 påbörjat arbetet med en ny rutin utifrån lagen 
om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård vilken innebär att man även 
reviderar ”Rutin för administration av samordnade individuella planer (SIP)”. 

• Samordnare och införandepersoner har utsetts i olika verksamheter för samverkan vid utskrivning 
från slutenvården.  
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Resultat 
- Vid självskattning inom Förvaltningen för funktionshindrade har 51 enheter av de som svarat 

angett ja på frågan: ”Initierar ni till samordnad planering (SIP) för personer med komplexa 
problem för att samordna och få stöd då flera verksamheter eller vårdgivare är involverad”? 7 
enheter har inte svarat på frågeställningen.  

- Inom vård och omsorg har det under 2017 endast genomförts några enstaka individuella 
samordnade planer (SIP). Flera enheter har framfört att de behöver mer kunskap. 

 
Analys 
I förvaltningen för funktionshindrade har man sedan flera år en tydligt utarbetad struktur för SIP. Som 
ett led i att kartlägga vårdkedjan för personer med både somatisk och psykiatrisk problematik beskrivs i 
”Handlingsplanen Psykisk hälsa- länsdel Örebro” att samverkansledaren ansvarar för att Region 
Örebro län tillskapar en arbetsgrupp som med stöd av Lifecare gör en uppföljning angående de SIP:ar 
som genomförs där psykiatrin varit inblandad. 
 
Medicinskt ansvariga får inom vård och omsorg signaler på att SIP inte görs i den omfattningen som 
behovet kräver. Detta är ett fortsatt utvecklingsområde. 
 
Mål 2018 
• Planering med Samordnad individuell plan (SIP) ska användas i samtliga verksamheter vid behov 

av samordning av insatser för den enskilde med sammansatta behov.  
• Antalet SIP genomförda inom närsjukvården, psykiatrin och kommunen ska öka 2018 kopplat till 

den nya lagen och till samordnade individuella planer i öppen vård. 
 

Sammanhållen journal, NPÖ 
I den sammanhållna journalen (NPÖ) kan Örebro kommuns arbetsterapeuter och sjuksköterskor, efter 
samtycke från den enskilde, ta del av journalanteckningar från annan vårdgivare. 
 
Mål 2017 
• Nationell patientöversikt (NPÖ) ska användas av legitimerad personal i kommunerna för att 

inhämta information i samband med övertagande av vårdansvar samt fortlöpande för att ta del av 
anteckningar från annan vårdgivare, t.ex. läkare och fysioterapeuter.  

• Samtycke till informationsöverföring genom sammanhållen journal ska finnas dokumenterat enligt  
rutin. 

• Skapa ett informationsmaterial till den enskilde och till personal om att efterfråga samtycke. 
• Entreprenaderna ska ha tillgång till NPÖ 
• Örebro kommun ska bli producenter i NPÖ. 
 

Åtgärder 
Samtycken finns registrerade i kommunens journalsystem och slutenvården har i samband med nya  
lagen om utskrivning (2017:612) utarbetat informationsbroschyr till patienterna i samband med  
utskrivning.  
 
Örebro kommun arbetar tillsammans med företaget CGI för att Örebro kommun ska bli producent i  
NPÖ så att regionen kan ta del av kommunens hälso- och sjukvårdsjournal.  
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Resultat 

 
Mellan 222 och 394 unika användare har loggat in i den nationella patient översikten (NPÖ) varje 
månad 2017. Det är i medeltal 60 fler användare per månad jämfört med tidigare år. Antalet slagningar 
har ökat för varje månad jämfört med 2016. Antalet slagningar för juli månad, som ligger lägst, har ökat 
med 841, det säkrar underlaget till en god vård även sommartid. Ett bra och tydligt underlag för 
kommunens hälso- och sjukvård är en viktig del i patientsäkerheten. 
Genom åren har antalet slagningar ökat och senaste året nästan dubblerats, det innebär att den 
elektroniska informationen används i vardagen av den legitimerade personalen. 

 Antal slagningar 

2017 57 894 

2016 26 453 

2015 18 395 

2014 11 680 

  
Analys 
Användandet av den sammanhållna journalen som informationskälla har ökat för varje år. Det är 
mycket bra att kommunens legitimerade personal söker underlag från Regionens för att säkra den 
kommunala vården. 

Arbetet med att Örebro kommun blir producent i NPÖ planeras tillsammans med företaget CGI. Ett 
omställningsarbete pågår för att kunna visa upp informationsmängder i kommunens hälso- och 
sjukvårddokumentation för Regionen. 

Entreprenaden Norlandia har hälso- och sjukvårdspersonal anställd men de har inte tillgång till NPÖ. 
Arbete pågår för att ge företagets hälso- och sjukvårdspersonal tillgång till NPÖ. 
 
Mål 2018 
• Antalet slagningar och unika användare i NPÖ ska öka 
• Örebro kommun ska bli producenter i NPÖ 
• Entreprenören Norlandia ska få tillgång till Regionens NPÖ 
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Dokumentation hälso- och sjukvård  
En ändamålsenlig, tillgänglig och säkrad journalföring och informationsöverföring i vårdkedjan är en 
förutsättning för patientsäkerheten. Vårdgivaren ska regelbundet granska att hälso- och 
sjukvårdspersonalen dokumenterar i patientjournalen enligt gällande författningar.  
 
Mål 2017  
• Säkerställa att behörighetstilldelningen till hälso- och sjukvårdsjournalen är styrd utifrån aktuella 

risk- och behovsanalyser inom hela vårdgivaren Örebro kommun. 
• Framtagande av rutiner för dokumentation och informationsöverföring vid skyddad identitet. 
• Säkerställa informationsöverföring av fördelade insatser till omvårdnadspersonalen via vårdplaner i 

samarbete med systemadministratörerna och dokumentationsgruppen. 
• Utveckla dokument/ riktlinje för intygsskrivning 
 
Åtgärder 
• Rutiner är framtagna för beställning och behörighetstilldelning efter genomförda behovsanalyser 

för samtliga yrkeskategorier.  

• Riktlinje är framtagen för hantering av personuppgifter vid skyddad identitet.  

• Påtalade brister och avsaknad av samordning av hur olika verksamhetssystemet används för 
informationsöverföring i vårdkedjan har föranlett att en processkartläggning av hur information 
hanteras i systemen och av vem, har påbörjats.  

• Rapport Treservabrevlådors användning och funktion har sammanställts där brister i hantering av 
personuppgifter påtalats. Rapporten är delgiven ledningen, informationssäkerhetsansvarig och 
dataskyddsombud. Rutin är under revidering.  

• Loggningsrutiner har setts över för verksamhetssystemet Treserva och tillskapande av riktlinje för 
loggning pågår.  

• Ny riktlinje för intygsskrivning är framtagen. 

• Vid 25 tillfällen har utbildning i hälso- och sjukvårdsdokumentation genomförts av 
internutbildarna. Utöver det har några utbildningar hållits direkt på enheter som blivet ålagda att 
förbättra dokumentationen. 

 
Resultat  
Egenkontroll journalgranskning 
- Alla enheter inom vård och omsorg har inte genomfört journalgranskningen. Hälso- och 

sjukvårdsenheten inom förvaltningen för funktionshindrade har genomfört granskningen. 
- Av 31 granskade journaler i förvaltningen för funktionshindrade visar 71 % aktuella 

funktionstillstånd.  
- Sammantaget visar journalgranskningen att hälso- och sjukvårdsdokumentationen har brister:  

o Vårdprocessen går inte att följa– utredning, diagnos, åtgärder, uppföljning. 
o Beskrivning om bakgrund till vården saknas ofta 
o Hur och om personen varit delaktig i planeringen och uppföljning av de åtgärder som vidtagits 

framkommer ofta inte. 
o Planerade åtgärder i vårdplaner är inte uppföljda. 
o Uppföljningar från bas/omvårdnadspersonal i vårdplaner som fördelats saknas i många 

journaler.  

Utbildning Hälso- och sjukvårdsdokumentation 
- Av 375 utbildningsplatser har endast 171 utnyttjats. Anmälda var 206, 5 avbokade och 30 kom 

inte. Totalt har 104 sjuksköterskor och 67 arbetsterapeuter deltagit.  
 

Analys 
Brister i hälso- och sjukvårdsdokumentationen framkommer i den kollegiala journalgranskningen 
samt journalgranskningar som medicinskt ansvariga genomfört i samband med olika uppföljningar och 
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ärenden. Bland annat behöver den enskildes vårdprocess och delaktighet synliggöras bättre och 
uppföljning av planerade åtgärder dokumenteras. Utbildningsinsatser är nödvändiga för att höja 
kunskapen hos alla personal.  
Att säkerställa informationsöverföring av fördelade insatser till omvårdnadspersonalen via 
vårdplaner är ett fortsatt förbättringsområde som kräver både utbildning av tillvägagångssätt och 
revidering av rutiner. Omvårdnadspersonal har bristande kunskap om hur man dokumenterar i 
fördelade vårdplaner vilket försvårar uppföljning av fördelade hälso- och sjukvårds insatser.  
Det saknas idag organisation och strategi för hur kunskapen om journalföring och om 
verksamhetssystemet Treserva ska upprätthållas och utvecklas i enlighet med nationella mål – Nationell 
informationsstruktur – för enhetliga begrepp och processer. Internutbildare för dokumentation har 
ingen uppdragsgivare eller koppling till ledningen och saknar helt styrning.  
Det saknas också en strategi för hur vårdgivaren ska kunna möte nya krav från Socialstyrelsen om att 
rapportera in vidtagna vårdåtgärder utifrån så kallade KVÅ: sökord from 1 januari 2019. 
Påtalade brister i hantering av personuppgifter i Treservabrevlådor har inte föranlett några beslut 
från ledningen.  
Kunskapen om hur man skriver ett tydligt intyg behöver öka i Örebro kommun, riktlinje är nu 
framtagen men implementering kvarstår. 

 
Mål 2018 
• Att alla arbetsterapeuter deltar på erbjuden workshop om intygsskrivning. 
• Revidera granskningsmallen för dokumentation och lägga till intyg. 
• Förbereda införande av nya HSL modulen Treserva inklusive KVÅ: sökord 
• Öka kunskapen hos legitimerade och omvårdnadspersonal om HSL dokumentation.  
• Ta fram riktlinje för hälso- och sjukvårdsdokumentation och informationsöverföring vid skyddad 

identitet. 

Rehabilitering  
Örebro kommun ska införa ett rehabiliterande arbetssätt inom förvaltningen för funktionshindrade 
och vård och omsorg. Arbetssättet ska genomsyra hela verksamheterna. Utgångspunkten är den 
enskildes målsättning och personalen ska arbeta teambaserat med ständiga uppföljningar.  
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Rehabiliterande arbetssätt på olika nivåer 
Ett rehabiliterande arbetssätt ska bedrivas på alla nivåer för att möta medborgarnas olika behov. 
Kommunens och regionens olika nivåer för rehabilitering illustreras i rehabiliteringspyramiden nedan.  
 
En förutsättning för ett rehabiliterande arbetssätt är: 

• Stimulans av den enskildes egna målsättningar och aktiviteter 
• Klara rehabiliteringsmål 
• Samordnade individuella planer SIP 
• Ökning av teamarbete, runt den enskilde, mellan samtliga aktuella yrkeskategorier. 
• Ökning av personalens kompetens  

 

 
 
 
Mål 2017  
• En strategi för utveckling av ett genomgripande rehabiliterande arbetssätt har tagits fram. 
• All bas/omvårdnadspersonal inom vård och omsorg och Förvaltningen för funktionshindrade ska 

ha gått introduktionsutbildning i vardagsrehabilitering. 
• Skapa övergripande riktlinje om rehabilitering som innefattar rehabilitering på olika nivåer i 

organisationen.  
• Att bedömningar av aktivitetsförmåga och individuella målsättningar ska finnas till grund för hela 

teamets arbete för att ett rehabiliterande arbetssätt ska kunna genomsyra patientens rehabilitering. 
 

Åtgärder 
- Det rehabiliterande arbetssättet har beslutats i kommunstyrelsen. Under 2017 har nya projekt och  
- arbetsgrupper skapats/bildats för att tydliggöra uppdragen i ett rehabiliterande arbetssätt. 
- För projektet utredning i hemmet är rehabilitering i hemmet en förutsättning.  

•Personer med behov av specialiserad rehabilitering på sjukhus 
efter skada eller sjukdom

•Personer med behov av specifik tvärprofessionell 
rehabiliteringsperiod och större omvårdnads- eller 
medicinska insatser. 

•Personer med behov av specifik tvärprofessionell 
rehabiliteringsperiod med hög intensitet.Dagrehabilitering

•Personer med behov av specifik 
tvärprofessionell rehabilitering.Rehabilitering i hemmet

•Personer med förändrad aktivitets-
och funktionsförmågaVardagsrehabilitering

•Alla mottagare av kommunal
vård, omsorg eller stöd

Hälsofrämjande och riskförebyggande 
arbetssätt samt stöd att upprätthålla 

meningsfulla aktiviteter

•Medborgare i Örebro 
kommunHälsofrämjande och förebyggande 

SpecialiseraSpecialiseraSpecialiseraSpecialiseradddd    

rehabiliteringrehabiliteringrehabiliteringrehabilitering    

Rehabilitering på Rehabilitering på Rehabilitering på Rehabilitering på 

korttidsplatskorttidsplatskorttidsplatskorttidsplats 
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- Samordnarna för rehabilitering har utökat sin grupp till arbetsterapeuter inom samtliga 
verksamhetsområden. De har regelbundna träffar och samverkar med fysioterapeuter för 
rehabilitering i hemmet och enhetschefer/avdelningschefer.  

- En webbaserad interaktiv undervisningsfilm om vardagsrehabilitering har utarbetats av 
samordnarna för rehabilitering. Den ska implementeras i de båda förvaltningarna under 2018. 

- Dagrehabilitering är en rehabiliteringstät verksamhet. Den enskilde tränar, bibehåller eller ökar sin 
aktivitetsförmåga under vistelsen på dagrehabilitering. 

- Under 2017 har ett riktat fallförebyggande arbete genomförts. Metodiken har varit att tydliggöra 
den enskildes mål, teamarbete, genomföra riskbedömningar och ge individuella träningsprogram 
som instrueras till personalgrupperna och uppföljning av insatserna på individnivå och grupp. 

 

Specifik rehabilitering 
Aktivitets- och funktionsbedömning        

Alla patienter/kunder ska ha rätt till en tydlig bedömning med individuella mål. Samtliga 
arbetsterapeuter har 2016 fått utbildning och tillgång till en uppdaterad ADL taxonomi och kunskaper 
och tillgång till instrumentet Canadian Occupational Performance Measure (COPM) ett internationellt 
välkänt instrument som är översatt till svenska. Instrumentet bygger på en intervju med den enskilde 
där patienten/kundens egen målsättning tydliggörs. 
 
Åtgärder 
Dokumentationsgruppen har tagit fram en mall till Treserva för att man ska kunna lägga i COPM 
bedömningar i Treserva. 
 
Resultat/ Analys 
Under 2017 har ADL bedömningar genomförts på alla olika enheter men alla läggs inte i programmet 
FSADIS. Det gör att det är svårt att få en säker siffra på hur många adl-bedömningar som är 
genomförda.  

När det gäller COPM verktyget upplever många arbetsterapeuter verktyget svårarbetat och har därför 
inte använt det så mycket. Resultat om antalet målformuleringar går i dagsläget inte att få ut från 
systemet. 
 
Rehabilitering i hemmet 
Samordnarna för rehabilitering i hemmet har under många år sammanställt statistik av individers 
aktivitetsförmåga över tid. Sammanställningen har gjorts utifrån arbetsterapeuternas ADL 
bedömningar, med jämförelse mellan olika aktivitetsbedömningar och tidsintervall. Detta effektmått 
beskriver utveckling av de enskilda individernas aktivitetsförmåga i dagligt liv i ordinärt boende i 
hemvården. Under 2017 har antalet inskrivna ärenden minskat och det beror på att teamsamverkan 
mellan arbetsterapeuterna och hemvårdsgrupperna har minskat. För de ärenden som finns i underlaget 
har en stor förbättring kunnat påvisas. 
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Handrehabilitering 
Länets kommuner och Region Örebro län har tydliggjort gräns mellan primärkommunal vård och 
slutenvård vid handrehabilitering. En riktlinje för handrehabilitering finns utarbetad för Örebro 
kommun. Remisser kommer från läkare, sjukgymnast och barnmorska på vårdcentralerna. Under 2017 
har 55 remisser inkommit, patienterna var mellan 22 och 82 år, varav 46 kvinnor och 9 män. 
Tre arbetsterapeuter (30% tillsammans) ansvarar för handrehabilitering i Örebro kommun. De har en 
mottagning på Skebäcks dagrehabilitering. Arbetsterapeuterna ger råd och tips om träning, strategier 
och ergonomi och provar ut prefabricerade ortoser. Vid uppföljning berättar patienterna att 
behandling och ortoser gör nytta, minskar värk och smärta samt underlättar att utföra aktiviteter i 
vardagen. 
 
Rehabiliterande team ett projekt om fallprevention. 
Under 2017 har ett riktat fallförebyggande arbete genomförts med syfte att utveckla ett systematiskt 
och enhetligt arbetssätt. Metodiken har bestått av att tydliggöra den enskildes målsättning, teamarbete 
mellan alla personalgrupper, genomföra riskbedömningar och ge individuella träningsprogram som 
instrueras och genomförs av personalgrupperna. Den enskilde tillsammans med teamet utvärderar 
resultatet och sätter nya mål.  

Vid uppföljning efter två månader, var en del av målen uppfyllda och kunde avslutas. Andra mål skrevs 
in som önskemål i personens genomförandeplan. Vissa mål kvarstod för personen att sträva mot, t.ex. 
att åka till sommarstugan nästa sommar.   

 Det rehabiliterande teamet har observerat att arbetet kräver en tydlig planering, med tid avsatt för t.ex. 
teamträff. Alla i teamet måste vara väl insatta i vad personen har för målsättning och vilka åtgärder som 
ska genomföras. Projektet har visat på ett systematiskt arbetssätt där samtliga insatser riktas mot ett 
gemensamt mål = ett rehabiliterande arbetssätt. Teamen har svårt att få till detta eftersom det saknas 
tid och rehabiliteringspersonal (arbetsterapeuter och fysioterapeuter) i tillräcklig omfattning. 
 
Dagrehabilitering. 
På dagrehabilitering görs uppföljningar av den enskildes aktivitetsförmåga genom aktivitetsbedömning 
av vardagsaktiviteter enligt ADL- taxonomin.  
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95 % av de som skrivs ut från dagrehabilitering har ökat eller bibehållit sin aktivitetsförmåga under 
2017. Totalt var det 106 personen som kunde fullfölja sin träningsperiod på dagverksamheterna. Det 
var fler personer inskriva men flera fick avbryta sin period där av olika skäl. 

 

Vardagsrehabilitering 
Undervisningsmaterial om vardagsrehabilitering 
Under året har ett web baserat undervisningsmaterial i vardagsrehabilitering skapats så all personal ska 
få undervisning i ett rehabiliterande arbetssätt.  
 
Utredning i hemmet 
För att effektivisera hemgångar har projektet utredning i hemmet analyserat antal dagar från hemkomst 
till uppföljning av biståndshandläggare och funnit att uppföljningarna behöver ske tidigare för att ta 
vara på den enskildes förbättringspotential. Av de 115 ärenden som följdes i projektet beviljades 70 
personer uppföljningsbeslut med färre timmar, 9 beviljades fler timmar och 36 beviljades samma antal 
timmar vid hemgång som vid uppföljning. Den genomsnittliga minskningen av antalet beviljade 
timmar var 5 timmar/person. Denna rehabiliteringseffekt kan bero på skilda orsaker men visar på hur 
viktigt det är att sätta in rehabiliteringsresurser direkt i samband med hemgång från 
sjukhusvistelse/korttidsplats. 
 
Analys 
Under 2017 har hemvården efter organisationsförändringen haft stora svårigheter med personalbrist 
och krav på hög brukartid. Detta har inneburit att fördelade vårdplaner med träningsprogram inte 
genomförts. Det har varit svårt för både arbetsterapeuter och fysioterapeuter att genomföra specifik 
rehabilitering och ge instruktioner till personalgrupperna.  

Det finns stora brister i rehabiliteringsarbetet på alla nivåer. Tydliga rehabiliteringsmål som utgår från 
den enskilde ger en bättre delaktighet och personalen får en klarhet i VAD och HUR 
rehabiliteringsinsatserna ska genomföras. Detta är ett stort utvecklingsområde. Teamsamverkan mellan 
aktuella yrkeskategorier med regelbundna uppföljningar saknas. 
Resultaten från utredning i hemmet, rehabilitering i hemmet, fallprevention och dagrehabilitering visar 
att goda resultat kan uppnås för den enskilde genom målinriktad rehabilitering.  

Rehabilitering på korttidsplats har tidigare skett på speciella enheter med rehabiliteringsinriktning. 
Dessa platser är nu insprängda inom korttidsvården. En utvärdering av den sammanhållna 
korttidsvården behöver genomföras. 

Alla personalkategorier behöver få ökad kunskap om vad ett rehabiliterande arbetssätt innebär. Ett 
första steg är web -utbildningen i det rehabiliterande arbetssättet som ska genomföras av samtlig 
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personal inom de båda förvaltningarna. Den individuella kompetensutvecklingen behöver kombineras 
med reflektioner i grupp på arbetsplatsen och rehabiliteringsfrågorna behöver vara ständigt närvarande 
i arbetsgrupperna. 
 
Mål 2018  
• Att arbetsterapeuter ska använda FSAdis till alla nya vårdåtaganden för funktions och 

aktivitetsbedömning 
• Att arbetsterapeuter ska använda COPM som ett stöd för att sätta individuella mål  
• Samtliga personalgrupperna ska genomföra web utbildningen vardagsrehabilitering med tillhörande 

reflektionsstunder. 
• Goda rehabiliteringsexempel behöver spridas som ett arbetssätt till alla verksamheter. 
• Medicinskt ansvariga ska färdigställa riktlinjen för specifik rehabilitering 

Medicintekniska produkter 
Hälso- och sjukvård bedrivs med hjälp av olika typer av medicintekniska produkter. Gränsdragningen 
mellan de olika typerna av medicintekniska produkter finns klargjord i samverkan med regionen. 
Regionen har kostnadsansvar för individuella hjälpmedel och kommunen för omvårdnadshjälpmedel. 
Dessa förskrivs enligt förskrivningsprocessen till den enskilde av legitimerad personal. Depå för 
omvårdnadshjälpmedel och tillhörande undervisningslokaler finns på Argongatan 39. 

Örebro kommun bär kostnadsansvaret för omvårdnadshjälpmedel till medborgare i Örebro kommun. 
Dessa ska vara tydligt förskrivna, hela, rena och spårbara. Två hjälpmedelskonsulenter har uppdraget 
att säkra kommunens upphandlade omvårdnadshjälpmedel genom inköp, kontakt och 
rådgivning/undervisning till förskrivare samt kontroll processen. Detta görs tillsammans med Enheten 
för omvårdnadshjälpmedel inom Förvaltningen för Utbildning Försörjning och Arbete (FUF) som 
ansvarar för lagerhållning, distribution, rekonditionering och besiktningar. Ett avtal finns mellan SOV 
och FUFA som reglerar ansvar och kostnadsfördelning. Ett övergripande ansvar för hela processen 
har områdeschef och MAR.  
 
Mål 2017  

• Örebro kommun registrerar omvårdnadshjälpmedel i lagersystemet Sesam 2. Planer finns att 
koppla på den tillhörande förskrivarmodulen Web Sesam.  

• För att utveckla och säkra omvårdnadshjälpmedlen behöver tillgången på hjälpmedelskonsulent i 
Örebro kommun ökas.  

 
Åtgärder  
Den elektroniska lagermodulen från Visma, Sesam 2 har tagits i bruk 2016 och vidareutvecklats under 
2017.  
Under 2017 har hjälpmedelkonsulenttjänst ökat från 125 % till 200 %. 
 
Resultat 
- Antalet hjälpmedel ökar i förvaltningarna och antalet vårdboendeplatser ökar.  
- Volymen av omvårdnadshjälpmedel ökar, 23000 åtgärder av omvårdnadshjälpmedel har 

distribuerats under 2017. Spårbarheten av individmärkta omvårdnadshjälpmedel kan nu säkras och 
kabinettdiskmaskinen säkrar hygienen. 

- Vid den obligatoriska förflyttningsutbildning som genomförts under året har en tredjedel av 
platserna stått tomma.  

 
Analys  
Flödet av hjälpmedel är högt och leveranstiden är 1 vardag. Detta är ett bra resultat inför den nya lagen 
om samverkan vid in och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 2018. Personalgruppen på 
omvårdnadshjälpmedel har förändrats under året och nya tekniker behöver genomgå nationella kurser 
för att få behörighet att genomföra besiktning av personlyftar. 
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Medicintekniska produkter i form av hjälpmedel betraktas ofta som enskilda produkter och inte som 
del i en rehabiliteringsprocess. Produkterna förskrivs till den enskilde som en del i individens 
rehabilitering. Stora undervisningsinsatser görs av arbetsterapeuterna för att ge personalen kunskap att 
använda hjälpmedlen utifrån den enskildes behov, på rätt sätt enligt bruksanvisningar och på ett 
ergonomiskt riktigt sätt utifrån arbetsmiljö. Under 2017 har 852 platser i introduktionsutbildning 
förflyttning/lyftkörkort erbjudits. Av dessa har 255 platser stått tomma d v s var tredje plats. Kö finns 
till platserna. Varje utbildningstillfälle är heldag och undervisningen genomförs av internundervisande 
arbetsterapeuter, efter ett väl dokumenterat och erkänt koncept. Fortbildningsnivå på 
förflyttningsutbildning genomförs av förflyttningsinstruktörer med 8 tillfällen per kalenderår. En 
sammanhållen övergripande enhet för kompetensutveckling saknas inom många olika ämnen, ett av 
dem är förflyttning. 
 
Mål 2018  
• För att utveckla kommunens omvårdnadshjälpmedel behöver förskrivningsmodulen för Web Sesam 

kopplas på lagermodulen Sesam 2. Detta skulle säkra hela förskrivningsprocessen av 
omvårdnadshjälpmedel och ge förskrivarna en möjlighet att förskriva i systemet samt en överblick 
över individens förskrivna hjälpmedel.  

• Inför 2019 ska ett nytt samarbetsavtal skrivas mellan Social Välfärd och FUFA 
• Under 2019 ska upphandling genomföras av omvårdnadshjälpmedel, detta arbete påbörjas under 

2018 tillsammans med upphandlingskontoret och kommunerna i länet. 
• En övergripande organisation för kompetensfrågor behöver skapas.  

Riskförebyggande vård och omsorg 
För att förekomma negativa händelser krävs att systematiskt och strukturerat identifiera risker på 
individnivå, till exempel risk för undernäring eller fall, och vidta åtgärder när en risk har identifierats.  
 

Riskbedömning med stöd av Senior alert 
Kvalitetsregistret Senior alert används som stöd i den vårdpreventiva processen för att identifiera risk 
för fall, trycksår, undernäring och munhälsa, analys av bakomliggande orsak till risk och planering av 
evidensbaserade åtgärder och uppföljning. En rutin för riskbedömning av personer under 65 år, finns i 
förvaltningen för funktionshindrade. 

Mål 2017 
• För alla personer 65 år och äldre som bor eller vistas på särskilt boende ska riskbedömning 

avseende fall, trycksår, undernäring och mun ohälsa göras.  
• Vid risk ska vårdplan skapas där aktiva åtgärder planeras och följs upp. De fasta vårdplanerna ska 

användas. 
• Kvalitetsregistret Senior alert ska användas som stöd vid riskbedömningar. Målet är att 90 % av 

riskbedömningar med alla steg (riskbedömning, bakomliggande orsak, planerade åtgärder, 
uppföljning) ska registreras i registret.  

• Minst 50 % av personer på vård och omsorgsboende med inkontinensproblematik ska ha erhållit 
en bedömning av blåsdysfunktion. 

• Fast vårdplan för blåsdysfunktion ska tillföras journalsystemet och användas vid konstaterad 
blåsdysfunktion. 

 
Resultat vård och omsorgsförvaltningen 
- Riskbedömningar med stöd av Senior alert genomförs inte i den utsträckning som är målet.  
- Antal riskbedömningar har minskat jämfört med 2016 inom vård och omsorg. Flera vård och 

omsorgsboenden har lägre än 50 % registrerade riskbedömningar av totalt antal personer som bor 
eller bott på enheten. 

- Hemsjukvården har endast 217 registrerade riskbedömningar av dem med hemsjukvård vilka är 
fler än 1000.  
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- De riskbedömningar som är registrerade har oftast med både bakomliggande orsak och planerade 
åtgärder vid konstaterad risk.  

- Vårdplaner skapas men saknar ofta uppföljning av vårdåtgärder. 
- Alla mål har inte varit möjliga att uppnå då riskbedömning av blåsdysfunktion inte fungerar i 

kvalitetsregistret.   
 
Resultat förvaltningen för funktionshindrade 
För personer inom grupp och servicebostad som är 65 och äldre ska kvalitetsregistret användas. Det 
finns 87 personer och utav dessa har 15 stycken, 17 %, registrerad riskbedömning. Av dessa 
framkommer att 12 personer har risk och för dessa har alla insatta åtgärder. 
 
För personer under 65 år har endast 1 person under 2017 fått riskbedömning enligt ”Rutin för 
riskbedömning och förebyggande hälso- och sjukvårdsåtgärder.”  
 
Analys 
Största utmaningen med det vårdpreventiva arbetet är att det måste integreras med övriga vård och 
omsorgsinsatser för att ge effekt. Det kräver kunskap, medvetenhet och samsyn hos samtliga 
medarbetare. Riskbedömning med stöd av Senior alert kan annars bli en aktivitet utan sammanhang 
och saknar då betydelse för kvalitet för den enskildes vård. Den nya plattformen för Senior alert 
möjliggör idag ett bra stöd med ett processorienterat flöde och kan effektivt användas i enhetens 
analyser. Kunskapen om det behöver förbättras. 
I hemvården har arbete med riskbedömningar i stort upphört de sista två åren.  
Det saknas ett tydligt ledningsstöd för den vårdpreventiva processen inom vård och 
omsorgsförvaltningen. Inom förvaltningen för funktionshindrade behöver arbetssätt ses över för att 
säkerställa riskbedömningar. 
 
Mål 2018 
• För alla personer som bor inom särskild boendeform och vistas på korttidsplats ska 

riskbedömning, bakomliggande orsaker, åtgärder och uppföljning avseende fall, trycksår, 
undernäring och munhälsa göras med stöd av Senior alert.  

• För personer med hemsjukvård och omsorgsinsatser ska riskbedömning, bakomliggande orsaker, 
åtgärder och uppföljning avseende fall, trycksår, undernäring och munhälsa göras med stöd av 
Senior alert.  

• För personer inom Förvaltningen för funktionshindrade ska även riskbedömning göras för 
personer under 65 år enligt Rutin för riskbedömning och förebyggande hälso- och 
sjukvårdsåtgärder. 

• Målet är att 90 % av riskbedömningar med alla steg (riskbedömning, bakomliggande orsak, 
planerade åtgärder, uppföljning) ska registreras i registret. 

 

Risk för undernäring 
Ett gott nutritionsomhändertagande är en viktig patientsäkerhetsfråga. En säker vård med god kvalitet 
ska baseras på bedömningar av risk för undernäring, men även utredning av orsaker samt adekvat 
nutritionsbehandling, inklusive uppföljning. Denna vård är lika viktig som läkemedel, annan medicinsk 
behandling och terapeutiska insatser. 
 
Mål 2017 
• Genomföra kvalitetsgranskning genom journalgranskning av kommunens dietist för att undersöka 

följsamhet till rutin om nutritionsutredning i vård och omsorgsförvaltningen.  
 
Resultat 
Journalgranskning av sjuksköterskors anteckningar har genomförts och resulterat i en rapport som 
delgivits ledningen. 52 journaler har granskat inom vård- och omsorgsboende (30 st.) och hemvård (22 
st.). Granskningen har utförts av dietist inom Vård- och omsorgsförvaltningen i samarbete med MAS.  
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Resultatet visar bland annat att individuella utredningar av nutritionstillståndet brister och att 
åtgärderna därmed är insatta på relativt oklara grunder. Åtgärderna är sällan specificerade utifrån vad 
som ska göras, när, hur och vem som ska utföra åtgärderna. Det saknas oftast formulerade, specifika 
mål för åtgärderna vilket gör att åtgärderna är svåra att följa upp. Den uppföljning som finns är oftast 
ett subjektivt resonemang och inte objektiva data.  

Analys 
Underlaget till rapporten är visserligen begränsat till två (av 24) vård- och omsorgsboenden och två (av 
tre) hemsjukvårdsområden och resultaten är därmed inte statistiskt generaliserbara, men det finns 
troligen ingen anledning att situationen skulle se mycket annorlunda ut på övriga enheter. 
I vård- och omsorgsförvaltningen har brister i omhändertagandet uppmärksammats i form av 
avvikelser, anmälningar och utredningar enligt Lex Sarah och Lex Maria. Det är också bakgrunden till 
att denna journalgranskning initierats av Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). 
 
Mål 2018 
• Kompetensutveckling för sjuksköterskor att utreda, behandla och dokumentera 

nutritionstillståndet för personer inom vård och omsorgsförvaltningen.  
 

Vårdhygien och vårdrelaterade infektioner  
Basala hygienrutiner är en grundförutsättning för god vård och omsorg inom alla verksamheter. 
Målsättningen är att de basala hygienrutinerna följs för att förhindra smittspridning mellan personal 
och patienter med behov av vård och omsorg i Örebro kommun. 

Mål 2017 
• Alla medarbetare ska känna till och följa de basala hygienriktlinjerna. 

• Arbetskläder ska användas på alla enheter som har behov. 

    

Åtgärder 
Förvaltningen för funktionshindrade har en strategisk plan för inköp av arbetskläder. Man har 
inledningsvis prioriterat arbetskläder till de enheter som bedriver mer patientnära vård. 
 
Resultat 
- Alla enheter som berörs inom förvaltningen för funktionshindrade har inte i nuläget arbetskläder. 
- Inom vård och omsorg i hemsjukvården och på vård-och omsorgsboende har all personal 

arbetskläder  
Självskattning 
– Endast en fjärdedel av de enheter i vård och omsorg som besvarat självskattningen (36 enheter) 

uppger att de följer de basala hygienriktlinjerna. Från de som svarat delvis framkommer att man 
vid stickprov upptäcker slarv som ex ringar, klockor och att man inte byter kläder varje dag. 

- Inom Förvaltningen för funktionshindrade svarar mer än hälften att de alltid följer riktlinjerna.  
 

Analys 
Resultatet visar att det fortfarande finns brister i att personalen inte följer de basala hygienrutinerna. 
Svenska HALT är en återkommande nationell mätning av vårdrelaterade infektioner och 
antibiotikaförbrukning inom särskilt boende i Sverige med syfte att stödja det förebyggande arbetet 
inom området. Mätningen ska genomföras enligt handlingsplanen Sammanhållen vård och omsorg för 
äldre men den är inte genomförd.  
 
Mål 2018 
• Alla enheter ska genomföra hygienrond 
• Arbetskläder ska användas på alla enheter som har behov  
• Alla enheter inom vård och omsorg ska delta i den nationella Svenska HALT mätningen 
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Skydds- och begränsningsåtgärder 
Skydds- och begränsningsåtgärder ska så långt som möjligt förebyggas. En skydds- och 
begränsningsåtgärd är tillåten endast under förutsättningar att den enskilde samtycker till åtgärden och 
att syftet med åtgärden är att skydda, hjälpa eller stödja den enskilde i aktivitet. Beslut om skydds- och 
begränsningsåtgärder ska utgå från den enskildes behov, byggas på individuella bedömningar och får 
inte fattas generellt. Verksamheten ställs ibland inför etiska dilemman vilka kan leda till svåra 
ställningstaganden samt behov av stöd i de individuella ärendena. 
 
Mål 2017 
• För alla skydds- och begränsningsåtgärder ska det finnas ett dokumenterat samtycke och utredning 

inklusive riskanalys ska finnas vid konkluderat eller hypotetiskt samtycke. 
• Örebro kommun ska 2017 kunna erbjuda larm med GPS funktion till personer som har behov av 

detta. 
 
Åtgärder 
• Arbete med revidering av regional riktlinje för skydds- och begränsningsåtgärder är klart 
• Införande av larm med GPS funktion har stannat av och kommer att utredas vidare inom projektet 

rehabiliterande arbetssätt- Välfärdsteknologi 
 
Resultat 
Egenkontroll genom självskattning inom vård och omsorg 
– De flesta områdena anger att det görs riskanalyser delvis i teamet vid varje enskild skydds- och 

begränsningsåtgärd 

– De flesta enheter anger att samtycke framgår och dokumenteras 

– De flesta områden anger att uppföljning görs delvis minst en gång/år.   
 
Egenkontroll genom självskattning inom förvaltningen för funktionshindrade 
– Drygt hälften anger att det görs riskanalyser i teamet vid varje enskild skydds- och 

begränsningsåtgärd.  

– Övervägande anger att samtycke framgår och dokumenteras 

– Drygt hälften anger att uppföljning görs delvis minst en gång/år.   
 
Analys 
Självskattningen visar att i de flesta verksamheter finns god kännedom om rutin och arbetsmetod, men 
att fortsatt arbete behövs med utveckling av arbetssätt och metodstöd.  
 
Tidigare insats med nödsändare, där polis har kunnat pejla försvunna personer har upphört i slutet av 
2017. Det finns därför ett stort behov av att fortsätta att utvecklas och hitta nya lösningar för att 
möjliggöra mer individuella lösningar med larm med GPS funktion.   

Nu när revidering av den länsövergripande riktlinjen är fastställd behöver även Örebro kommuns 
rutiner och metodstöd ses över och se vad som kan plockas bort, vilket också ger tillfälle att fånga upp 
erfarenheter och utvecklingsbehov som framkommer från verksamheten. 
 
Mål 2018: 
• Implementera den nya länsgemensamma riktlinjen för skydds och begränsningsåtgärder  

Läkemedelshantering   
För att kunna kvalitetssäkra läkemedelshanteringen och tidigt identifiera och undvika 
läkemedelsorsakad sjuklighet hos äldre, ställs stora krav på kompetens, handledning, teamsamverkan 
och logistik men även att stöd och kontrollsystem finns. Även inom förvaltningen för funktionshinder 
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är det angeläget med en grundlig uppföljning av en persons läkemedelsbehandling, där förekomst och 
användning av mindre lämpliga läkemedel på felaktig indikation (beteendeproblematik) systematiskt 
och kontinuerligt behöver följas upp och omvärderas.  
 
När vården har övertagit ansvaret för en persons läkemedelshantering blir det vårdens ansvar att 
samverka för att kvalitetssäkra alla delar i behandlingsprocessen.  
 

 
  
Pascal 
Systemstöd för en samlad bild av en persons läkemedelsordinationer saknas. Nationellt arbete pågår 
sedan många år. Det närmsta man kan komma en gemensam bild av läkemedelsordinationer mellan 
vårdgivare är via Pascal, ett webbaserade förskrivningsverktyg administrerat av Inera. Pascal skapar 
förutsättningar för en gemensam bild av en persons läkemedelslista förutsatt att det används i sin fulla 
potential. Där går att följa förändringar som görs av förskrivare. NPÖ ger inte den informationen. 
Sjuksköterskor i kommunen får lägga ner mycket tid på att försöka få rätt information om vilken 
läkemedelsbehandling som är aktuell. Samverkan med Regionen för samsyn av användandet av Pascal 
kan utvecklas. 
- Ny rutin är framtagen för kontroll av aktuella ordinationer via Pascal. 

 

Läkemedelsgenomgångar och läkemedelsindikatorer 
Vård och omsorgsförvaltningen 
För att tidigt identifiera och uppmärksamma risker med läkemedelsbehandlingen görs 
läkemedelsgenomgångar årligen för alla som har hjälp med sin läkemedelshantering. Som stöd vid 
genomförandet används miniQ, ett webbaserat besluts- och analysverktyget av 
läkemedelsbehandlingen, på alla boenden sedan 2016.  

Utifrån Socialstyrelsens Indikatorer för God läkemedelsterapi hos äldre (75 år och äldre) följs ett flertal 
läkemedelsindikatorer nationellt. I Öppna jämförelser Vården och omsorgen om äldre är de uppdelade på 
hemtjänst och särskilt boende (SoL och LSS).  Följande går att läsa i Socialstyrelsens rapport. 
”Läkemedelsanvändning och fallolyckor har i Socialstyrelsens senaste lägesrapport inom 
patientsäkerhetsområdet identifierats som de största riskområdena för uppkomst av vårdskada. 
Användning av antidepressiva medel och opioider var förenad med en cirka 60 procentig ökad risk för 
fallskada, för lugnande och sömnmedel var riskökningen 13 procent”. 
Därför följer Örebro kommun dessa läkemedelsindikatorer på enhetsnivå med rapporter från miniQ. 
 

Teamsamverkan - en förutsättning 
I alla dessa steg (utom i val av läkemedel) krävs en dialog i 

teamet – läkare, sjuksköterska, omvårdnadspersonal, andra 

involverade, patienten, närstående. 

 

System för stöd och kontroll - en förutsättning 
Fås genom att:  

- Pascal används – när möjligt 

- Läkemedelsgenomgångar görs – miniQ 

- Läkemedelsindikatorer följs 

- Signering görs digital 
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Mål 2017 
• Alla personer som flyttar till vård och omsorgsboende eller som i hemvården behöver hjälp med 

sin läkemedelshantering ska erhålla en läkemedelsgenomgång en gång om året.  
• På vård och omsorgboende ska läkemedelsgenomgång göras med stöd av miniQ. 
• Diskussion ska påbörjas om användandet av miniQ även i hemvården. 
• Att minska antalet läkemedel per person på Vård och omsorgsboende 
• Att minska andelen stående ordinationer på lugnande medel  
• Att minska andelen stående ordinationer på sömnmedel  
• Att minska andelen antipsykotiska medel  
• Att minska andelen 3 eller fler psykofarmaka  
• Att vid en läkemedelsgenomgång även utvärdera och ompröva antidepressiv behandling med stöd 

av Qualid för utvärdering. 
• Att påbörja dialog med hemvården om miniQ  
• Uppföljning av följsamhet till nya läkemedelsrutiner och läkemedelsdokumentation genom 

kollegial journalgranskning i höst. 
 
Resultat  
Tillförlitlig utdata har inte varit möjligt att sammanställa för beräkning av andel som erhållit en 
läkemedelsgenomgång.  
– Det är inte säkerställt att alla som borde ha erhållit en läkemedelsgenomgång på vård och 

omsorgboende har fått det. 

– Det är inte säkerställt att alla som borde ha erhållit en läkemedelsgenomgång i hemvården har 
fått det. 

– miniQ används på vård och omsorgsboende vid läkemedelsgenomgång 

– Totalt har 886 personers läkemedelslistor analyserats i miniQ på vård och omsorgboende: 
o  medelåldern var 86 år, fördelning man/kvinna var 30/70 
o Antalet läkemedel är oförändrat.  
o Lugnade läkemedel har minskat med 5 % 

o Sömnmedel och lugnande (annan klass än ovan) har minskat med 3 % 

o Neuroleptika har minskat med 4 % 

o Tre eller fler psykofarmaka har minskat med 4 % 
o Antidepressiv behandling har minskat något.  
o Journalgranskning läkemedelshantering är inte genomfört. 

 
Analys 
Läkemedelsgenomgångar behöver integreras med övrig vård och omsorg och kräver samverkan med 
regionen och tid för teamsamverkan i dialog med den det berör. Förutsättningar varierar över tid och 
ett viktigt stöd i att ”hålla i” arbetsmodellen på enheten är att Läkemedels samordnare (LM(G)) 
tillsammans med enhetschef planerar och följer upp arbetet med läkemedelsgenomgångar.  

Läkemedelsindikatorer som redovisas ovan kan var för sig och än mer i kombination medför en ökad 
risk för läkemedelsbiverkningar (fall, förvirring, mm). Det är en positiv utveckling att minskning ses. 
En fortsatt utveckling av en personcentrerad vård är en förutsättning för att kunna minska olämplig 
läkemedelsbehandling ytterligare.  
 

Digital signering 
Hantering med analog signering av administrering av läkemedel och andra utförda delegerade och 
instruerade hälso- och sjukvårdsinsatser är en otidsenlig, osäker och ineffektiv arbetsmetod som inte 
svarar upp mot dagens krav på trygg, säker och personcentrerad vård. Med verktyget för digital 
signering kan delegerade och instruerade hälso- och sjukvårdsinsatser styras till att personal med rätt 
kompetens utför insatser på rätt sätt i rätt tid hos rätt kund.  
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Mål 2017 
• Digital signering ska vara infört i hela vård- och omsorg och Förvaltningen för funktionshindrade 

under 2017. 
 
Resultat 
- Digital signering har implementerats i hemvården. Införandet har försenats men pågår för övriga 

verksamheter. Orsaken är bland annat att nödvändig infrastruktur inte påbörjats i tid och ett beslut 
om att byta den mobila plattformen skulle genomföras innan införandet.  

- Antal signerade insatser under 2017 för perioden januari tom oktober var 148 350 och 94 % av 
dem är signerade på enheterna Mikaeligården och fyra grupper på Norrby hemvård.   
 

Delegering av läkemedelshantering 
Ny riktlinje för delegering av läkemedelshantering antogs i slutet av 2016 och skulle följas upp under 
2017 med egenkontroll och uppföljningsseminarier. Uppföljning av delegeringsrutin har gjorts 
fortlöpande i dialog med verksamheten men inte systematiskt och strukturerat som planerat med 
egenkontroll och uppfölningsseminarier. I samband men ny föreskrift kommer riktlinjer igen att ses 
över under 2018. 
 
Webbaserad delegering inom Förvaltningen för funktionshindrade 
Att delegera omvårdnadspersonal är en omfattande arbetsuppgift för sjuksköterskor i kommunal hälso- 
och sjukvård. Webbutbildning med tillhörande rutin för delegering av läkemedel är framtagen och 
implementerad.  
 
Analys 
Den nya delegeringsrutinen ställer större krav på samordning och planering inför delegering av 
nyanställd personal, med webbutbildning, handledning och kunskapskontroll via kunskapstest och 
uppföljning av delegering inom tre månader.  
 
Den omorganisation som genomförts i hemvården i kombination med stor personalomsättning både 
för sjuksköterskor och omvårdnadspersonal och företag har varit en utmaning för förutsättningar att 
delegera patientsäkert. Utifrån den svårighet som idag råder kommer medicinskt ansvarig att behöva se 
över förutsättningar för delegering av läkemedelshantering ytterligare. 

Verktyget för digital signering möjliggör att delegering kan differentieras mer och styras av 
sjuksköterskan så att rätt person gör rätt insats utifrån sin aktuella kompetens hos rätt kund och i rätt 
tid.  
 
Mål 2018 
• Revidera riktlinjer och rutiner för läkemedelshantering och delegering för anpassning till ny 

föreskrift. 
 

Rättspsykiatrisk vård och läkemedelshantering 
Rättspsykiatri, Region Örebro läns uppdrag är att vårda personer som är dömda till vård enligt Lagen 
om rättspsykiatrisk vård (LRV). Rättspsykiatrins öppenvårdsenhet har ett team med sjuksköterskor 
som vårdar personer som befinner sig i rättspsykiatrisk öppenvård samt personer som har 
permissioner från slutenvården.  
 
Det finns i nuläget personer med kommunala insatser inom Förvaltningen för funktionshindrade som 
är dömda till vård enligt Lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV). Personer inom Förvaltningen för 
funktionshindrade kan således ha insatser från Region Örebro läns Rättspsykiatri samt från legitimerad 
personal och övrig baspersonal i Örebro kommun.  
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Åtgärder 
Under hösten 2016 och våren 2017 har Rättspsykiatrins öppenvård och kommunens hälso- och 
sjukvårdsenheten, HSE träffats med syfte att tydliggöra ansvarsfördelningen angående 
läkemedelshantering för personer som har pågående insatser från båda huvudmännen. De områden 
som prioriterades var att tydliggöra läkemedelshanteringen och hur avvikelser kopplade till 
läkemedelshanteringen ska hanteras.  
 
Resultat 
Samverkansrutin för läkemedelshantering mellan Hälso- och sjukvårdsenheten och Rättspsykiatri, 
Region Örebro län har utarbetats under 2017.  
 
Analys 
Kommunens personal får inte bedriva tvångsvård utan den kommunala vården är baserad på 
frivillighet. Den rättspsykiatriska vården bygger på följsamhet utifrån individuella ställningstagande och 
en konsekvens för den enskilde kan bli att öppen rättspsykiatrisk vård inte är lämplig. En god 
samverkan mellan huvudmännen är en förutsättning för att säkra den enskildes vård och behandling.  

I den framtagna rutinen beskrivs att när en person med Rättspsykiatrisk vård får sin placering i 
kommunens grupp- eller servicebostad sammankallar rättspsykiatrin till ett möte där HSE, enhetschef 
för boendet samt baspersonal närvarar. På mötet tydliggörs respektive huvudmans ansvarsområde. 
Rättspsykiatrin kallar dessa möten för överföringsmöten. 

Försämrat hälsotillstånd - Beslutsstöd 
Att kommunens sjuksköterskor arbetar utifrån beslutsstöd och klinisk bedömning samt att baspersonal 
kommunicerar försämrat hälsotillstånd enligt SBAR bidrar till ett strukturerat omhändertagande och ett 
effektivt teamarbete kring patienten. Beslutsstöd och klinisk bedömning bidrar även till att 
sjuksköterskor får ett ökat stöd i bedömningen att avgöra var den fortsatta vården bäst ska ske. 
Sammantaget leder detta till att vårdkvalitén och patientsäkerheten ökar. 
 
Mål 2017 
• Instruktörerna ska under 2017 påbörja utbildning av sjuksköterskor i kommunen enligt framtaget 

utbildningsmaterial.  
• Instruktörerna får påbyggnadsutbildning. 
• Rutin vid försämrat hälsotillstånd och oväntat dödsfall inom kommunal hälso- och sjukvård ska 

vara känd och följas av alla. 
• Genomföra utbildning gällande SBAR för baspersonal utifrån den utbildningsfilm som beräknas 

vara klar våren 2017. 
• Granskning av informationsöverföring (statusmeddelande) av vitalparametrarna statusmeddelandet 

i Lifecare 
 
Resultat  
- I vård och omsorgsförvaltningen har ingen utbildning i beslutsstöd och klinisk bedömning för 

sjuksköterskor genomförts. 
- I förvaltningen för funktionshinder har instruktör utbildat samtliga sjuksköterskor i 

kliniskbedömning och beslutstöd. 
- Webbutbildning om SBAR var försenad och kom först i slutet av 2017.  
- Instruktörerna har erbjudits en påbyggnadsutbildning. 
Självskattning  
Följande fråga har ställts till enheter som har sjuksköterskor: ”Görs bedömning enligt ”Checklista 
beslutsstöd” av sjuksköterska då den enskildes hälsotillstånd hastigt försämras”? 
– Inom vård- och omsorgsförvaltningen har hälften av enheter svarat att bedömningen görs.  

– Inom Förvaltningen för funktionshindrade har hälso- och sjukvårdsenheten svarat att bedömning 
görs.  
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Följande fråga har ställts till alla enheter: ”Tas kontakt med sjuksköterska vid försämrat hälsotillstånd 
och fallhändelser då personen är inskriven i kommunal hälso- och sjukvård” 
– Inom vård- och omsorgsförvaltningen svarar de flesta enheterna att omvårdnadspersonal 

kontaktar sjuksköterska. 

– Inom Förvaltningen för funktionshindrade har majoriteten svarat ja  
 

Analys 
Fem instruktörer utbildades i klinisk bedömning och beslutsstöd 2016. Deras uppdrag var att utbilda 
övriga sjuksköterskor. Inga utbildningar har genomförts i vård och omsorg, då det saknas en 
organisation för internutbildare.  I förvaltningen för funktionshindrade har utbildningar genomförts.  
Beslutsstödet används inte i den utsträckning som är förväntat. 
 
Mål 2018 
• Utbildning i klinisk bedömning och beslutsstöd för sjuksköterskor ska genomföras. 

Egenvård 
Med egenvård menas en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad yrkesutövare inom hälso- och 
sjukvård bedömt att en person kan utföra själv eller utför med hjälp av någon annan. Den egenvård 
som den enskilde utför själv, eller med hjälp av någon annan räknas inte som hälso- och sjukvård och 
omfattas därför inte av hälso- och sjukvårdslagstiftningen.  
 
Mål 2017 
• De personer som har hjälp av kommunal personal att utföra egenvård ska ha en 

egenvårdsbedömning. 
• Förtydliga egenvårdsprocessen tillsammans med Region Örebro län 
 

Åtgärder/Resultat 
En skrivelse från MAS/MAR nätverket lämnas sommaren 2017 till chefsgruppen för samverkan 
utifrån behovet av att utveckla och förtydliga egenvårdsprocessen i samverkan med Region Örebro län. 
Detta resulterar i att egenvård ska ingå som ett större utvecklingsområde kopplat till att alla 
samverkansdokument mellan Region Örebro län och länets kommuner ska ses över. MAS/MAR 
nätverket utser representanter som ska ingå i arbetet med egenvården.  

MAS ingår hösten 2017 i ”Arbetsgrupp hemsjukvård/egenvård för barn och unga”. Det framkom 
behov av fortsatt arbete med översyn och revision av de överenskommelsen som finns kopplat till 
barn och unga under 18 år. Detta arbete pausas kopplat till översyn av samtliga samverkansdokument, 
se ovan. 
Revidering av Rutin för egenvård inom Förvaltningen för funktionshindrade är klar. 
 
Analys 
En stor brist är att egenvårdsbedömningar inte ofta är dokumenterade på korrekt sätt samt att rutiner 
och arbetssätt många gånger otydliga och inte alltid kända av dem de berör.  
 
Mål 2018 
• Förtydliga egenvårdsprocessen i samverkan med Region Örebro län. 

Palliativ vård  
Livets slutskede innebär att döden är oundviklig inom en överskådlig framtid. Det huvudsakliga målet 
med vården ändras från att vara livsförlängande till att vara lindrande och stödjande. Palliativ vård 
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syftar till att förebygga och lindra lidande genom tidig upptäckt, noggrann analys och behandling av 
fysiska, psykiska, sociala och existentiella problem.  
 
Personalkontinuitet i palliativ vård är en viktig del för att skapa och upprätthåll en trygg vård i livets 
slutskede. Örebro kommun har målvärde att max 12 personal besöker patient som är i behov av 
palliativ vård. Mätningen avser en 14-dagarsperiod under tiden 07.00- 22.00 då patient har två eller fler 
besök av personal varje dag.  
 
Webbutbildning i palliativ vård finns tillgänglig för all personal i Örebro läns kommuner och Region 
Örebro län då ett gemensamt avtal har skrivit med företaget GRADE om webbaserad utbildning i 
palliativ vård. Syftet med utbildningen är att ge personal grundläggande och fördjupad kompetens i 
palliativ vård för att främja livskvalitet och ökad trygghet för personen och närstående. Målet är att all 
personal som kommer i kontakt med personer i behov av palliativ vård ska genomföra webbutbildning 
i palliativ vård.   
 
Mål 2017 
• Kvalitetssäkra riktlinjer och rutiner, kvalitetssäkra kompetens för all personal  
• Fortsatt förbättra resultat i alla indikatorer enligt Svenska palliativregistret.  
 
Åtgärder 

• Riktlinje och samtliga rutiner inom palliativ vård är reviderade.  
• Nyanställda sjuksköterskor i Örebro kommun har fått utbildning med fokus på att 

implementera riktlinje och rutiner i palliativ vård, symtomlindring, munhälsobedömning och 
att använda validerad smärtskattning.  

• Fast vårdplan för palliativ vård som omvårdnadsansvarig sjuksköterska ansvarar för har 
utvecklats för att kvalitetssäkra dokumentation i palliativ vård.   

• Handledning och rådgivning i palliativ vård har erbjudits av palliativ vårdsamordnare till de 
olika enheterna inom vård och omsorg, förvaltningen för funktionshindrade samt privat 
utförare för omsorg.  

• Tillämpning av riktlinje och rutiner på enheterna har följts upp av palliativ vårdsamordnare 
genom; uppföljningsmöte med enhetschef och palliativ ombud på enheterna, uppföljning av 
personalkontinuitet och återkoppling av statistik/resultat från Svensk palliativregistret till 
enhetschefer/ verksamhetschefer.  

Resultat 
Övergripande resultat från Svenska palliativregistret för Örebro kommun år 2017 
Urval: Alla vård och omsorgboende, hemsjukvård och hälso- sjukvårdsenhet HSE 
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Kvalitetsindikator Målvärde Resultat 
2017 

Skillnad mot  
31/12 2016 

Eftersamtal erbjudet 100 84,3 -3,6 

Läkarinformation till personen 100 82,0 +8,8 

Munhälsa bedömd 100 76.8 +1,1 

Avliden utan trycksår 90 87.3 +2,3 

Mänsklig närvaro i dödsögonblicket 90 89,5 +0,6 

Utförd validerad smärtskattning 100 63,8 +4,8 

Lindrad från smärta 100 86,7 +1,4 

Lindrad från illamående 100 89,8 -0,3 

Lindrad från ångest 100 87,3 +1,4 

Lindrad från rosslig andning 100 76,8 +0,2 

Läkarinformation till närstående 100 86,2 +3,6 

 
Indikatorn beträffande personalkontinuitet beskriver en stor variation på antal besök hos patient. 
Medelvärdet för personalkontinuitet för privata utförare är fem olika personal. Inom kommunens egen 
regi är medelvärde 19 olika personal.   
 
Webbutbildning palliativ 
- På vård och omsorgsboende har 19 av 21 enheter börjat genomförande av webbutbildning palliativ 

vård. 69 % av personalen har genomfört webbutbildningen. 
- De tre entreprenaderna har påbörjat planering och delvis genomfört webbutbildning. 
- Två enheter av totalt 17 hemvårds enheter inom kommunens egen regi har påbörjat planering för 

genomförandet av webbutbildning. Gällande privat utförare har 10 av totalt 15 verksamheter med 
totalt 76 % av personal genomfört klart webbutbildningen. Samtliga område i hemsjukvård och 
inom förvaltningen för funktionshindrade har verksamheterna påbörjat planering för 
genomförandet av webbutbildning.  
 

Analys  
Den palliativ vården i Örebro kommun har fortsatt att utvecklas mot Svenska palliativregistret 
uppställda målvärde. Antal registrerade dödsfall för 2017 är 362. Det är 23 dödsfall färre i jämförelse 
med 2016. I jämförelse med 2016 har årsresultat 2017 visat ytterligare förbättring i flera målområde 
bland annat att lindra smärta och ångest som närmar sig målvärde. Att använda validerad 
smärtskattning har ökat med några procent. Målvärde i utförd validerad smärtskattning för 2017 har 
inte uppnåtts vilket kommer att vara högst prioriterat område för 2018. 

Enhetschefer ansvarar för att följa upp personalkontinuitet på enhetsnivå. Stort antal vikarier och 
omsättning av personal kan medföra risk för att patient får besök av flera olika personal. Palliativ 
vårdsamordnare ser behov av förbättring av den individuella besöksplan för patient som är i behov av 
palliativ vård.   

En sammantagen analys visar att verksamheterna inte har uppnått målet att genomföra webbutbildning 
för all personal under 2017. Vissa enheter har haft bättre förutsättningar genom att 
personalomsättningen har varit stabilt. Andra enheter har haft omorganisation och omställning av 
personal och därmed prioriterat bort genomförande av webbutbildningen i palliativ vård.    
 
Mål 2018  
• Utveckla samverkan gällande palliativ vård mellan Region Örebro län och Örebro kommun.   
• Uppnå målvärde för alla kvalitetsindikatorer i Svenska palliativregistret. Prioriterade områden är att 

använda validerad smärtskattning och munvårdsbedömning.    
• Alla personer som är i behov av palliativ vård ska ha en palliativ vårdplan.  
• Förbättra personalkontinuitet gällande personals besök hos patient som är i behov av palliativ vård 

för att uppnå målvärde på 12 personal under två sista levnadsveckorna.  
• Inom förvaltningen för vård och omsorg ska all personal genomföra webbutbildning i palliativ 

vård. Inom förvaltningen för funktionshindrade ska all personal på hälso-sjukvårdsenheten, HSE 
samt personal på enheter som kommer i kontakt med personer i behov av palliativ vård genomföra 
webbutbildning i palliativ vård.   
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Demenssjukdom 
Personer med demenssjukdom finns i hela den kommunala vårdkedjan från förebyggande, hemvård, 
och till vård och omsorgsboenden inom både förvaltningen för funktionshindrade och vård och 
omsorg. Samverkan med regionens hälso- och sjukvård är mycket viktig när det gäller diagnostisering 
och vård av personer med demenssjukdom.  
 
Riktlinjer för Vård och omsorg i Örebro kommun har sammanställts med utgångspunkt från de 
nationella riktlinjerna. Dessa har samverkats med referenspersoner från kommunen och med 
Alzheimerföreningen. De nya riktlinjerna är beslutade av programchef i november 2017. Riktlinjen 
gäller för samtliga medarbetare inom myndighetsavdelningen, förvaltningen för funktionshindrade och 
vård och omsorg.  
 
En GAP analys är genomförd i Vård och omsorg som självskattning och den visar, av de nio mest 
prioriterade områdena har verksamheten svarat att åtgärderna finns i fyra och delvis i tre.  
 
• långsiktig och kontinuerlig utbildning – finns delvis 
• multiprofessionellt temabaserat arbetssätt - finns delvis 
• planering av nuvarande och framtida behov - finns 
• regelbunden och sammanhållen uppföljning av situation och behov - finns delvis 
• strukturerad uppföljning och utvärdering - finns 
• utvärderingar av fysiska skyddsåtgärder - finns 
• utvärderingar av välfärdsteknik - finns delvis 
• bör erbjuda dagverksamhet som är anpassad för personer med demenssjukdom - finns 
• bör erbjuda dagverksamhet som är anpassad för yngre - finns 
 
Ett näraliggande uppdrag ”Arbetssätt för personer med demensproblematik” har enhetschefen på 
demenscentrum ansvar för. Ett av kriterierna för en god demensvård är att det finns ett demensteam.  
 
Mål 2017 
• Revidering av de kommunala riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom ska vara 

genomförd 2017. 
• Fortsätt utveckla den personcentrerade vården för personer med demenssjukdom i hela 

vårdkedjan.  
• Alla personer med demenssjukdom ska ha en individuell planering som innefattar anpassad 

måltidssituation, möjlighet till utevistelse och fysisk aktivitet. 
• Alla demensboenden ska vara anslutna och arbeta med BPSD-registret.  
 

Åtgärder och resultat 
De kommunala riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom är uppdaterade och beslutade. 
Antalet registreringar i BPSD registret har ökat under 2017 men det finns fortfarande enheter som inte 
gör registreringar, främst i hemvården.  
 
År Antal 
2015 178 
2016 327 
2017 357 

 
Bedömningarna är fördelade mycket ojämnt över året där bedömningar saknas helt under 
sommarmånaderna. 
 
Utbildare i BPSD registret har saknats under 2017 så kompetensutvecklingen har avstannat. En 
långsiktig och kontinuerlig utbildning saknas för samtliga yrkeskategorier i ämnesområdet. 
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En minnesmottagning finns i samverkan mellan Regionen och Örebro kommun. Personer som själva 
misstänker att de har en begynnande demens kan komma till minnesmottagningen, de behöver inte gå 
till sin egen vårdcentral. Men basutredningar ska vanligtvis ske på respektive vårdcentral. Vid en 
demensdiagnos behöver det ske en planering av insatta och framtida behov genom ett teambaserat 
arbetssätt med samordnade individuella planer (SIP).  
 
Analys 
Det saknas ett strukturerat arbetssätt med grundlig kartläggning av personens behov och situation i 
hela den primärkommunala vårdkedjan där hela teamet är involverade i bedömning, planering och 
uppföljning. En demensdiagnos är av största vikt för att ge den enskilde en långsiktig plan.  
Personal inom samtliga verksamheter behöver vara uppmärksamma på tidiga tecken på en kognitiv 
svikt som kan vara tecken på en begynnande demenssjukdom. Samverkan med Regionen vid 
diagnostisering är mycket viktig. När diagnos är satt så ska det finnas återkommande uppföljningar där 
biståndshandläggare SOL/LSS kan stödja den enskildes framtida planering, detta är ett 
utvecklingsområde.  
 
Mål 2018 
• Samverkan med Regionen bör öka – ett demensråd ska inrättas. 

• Antalet registreringar i BPSD-registret ska öka och fler enheter arbeta systematiskt enligt registret. 

• Utbildningsinsatser om demenssjukdomar bör ske med samtliga yrkeskategorier i hela vårdkedjan 

Psykisk ohälsa 

Psykisk ohälsa används som ett sammanfattande begrepp för mindre allvarliga psykiska problem som 
oro och nedstämdhet till mer allvarligare symtom som uppfyller kriterierna för psykiatrisk diagnos. 

Vid psykisk ohälsa ansvarar Region Örebro län för specialistvården vilket innebär att psykiatrin ska 
utreda, diagnostisera, behandla, vårda och rehabilitera patienter med psykiska störningar som kräver 
psykiatrins specialistkompetens och resurser i öppna och slutna vårdformer. Kommunen ansvarar för 
stöd i hemmet och arbetar utifrån ”Överenskommelse mellan Region Örebro län, kommunerna i 
Örebro län och NSPH avseende samarbete kring personer med psykiska funktionsnedsättningar”.  

I Örebro län tar ungefär en person i veckan sitt liv och i Sverige handlar det totalt om cirka 1500 
personer/år. Suicid kan undvikas med rätt kunskap och åtgärder. En strukturerad bedömning och ett 
snabbt omhändertagande spelar stor roll.  

För personer med psykisk ohälsa är det viktigt att vem som ansvarar för de olika insatserna som den 
enskilde har behov av. Det är därför viktigt att huvudmännen samverkar för att möta den enskildes 
många gånger komplexa behov. 
 
Mål 2017 
• Alla medarbetare i Örebro kommun ska ha en beredskap för att möta personer med 

självmordsbenägenhet. 
• Under 2017-2018 ska det i Örebro län genomföras utbildning i ”Första hjälpen till psykisk hälsa”. 

Målsättningen i Örebro län är att det ska finnas minst en ”Första hjälpen instruktör” i varje länsdel. 
• Ett förebyggande arbete med minst en aktivitet för äldre som motverkar isolering samt ökar 

möjlighet till delaktighet genom meningsfulla aktiviteter och god psykisk hälsa ska utföras inom 
området 

 
Åtgärder och resultat 
• ”Överenskommelse mellan Region Örebro län, kommunerna i Örebro län och NSPH avseende 

samarbete kring personer med psykiska funktionsnedsättningar” har reviderats och ska under 2018 
antas av länets kommuner. 

• Handlingsplan för Psykisk hälsa är reviderad.  
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• Tio instruktörer har utbildats i ”Första hjälpen till psykisk hälsa”. Personal på Adolfsbergshemmet 
och inom dagverksamheterna har utbildats.  

• Rutin för att förebygga självmord och självmordsförsök har reviderats i förvaltningen för 
funktionshindrade. 

Analys 
Handlingsplan för Psykisk hälsa innehåller många delar men det centrala ur ett hälso- och 
sjukvårdsperspektiv är att det för personer med psykisk ohälsa tydligt ska framgå vem av 
huvudmännen som ansvarar för vad i vårdkedjan kring patienten. Det behöver säkras arbetssätt som 
gör att patienter får samordnade insatser utifrån ett helhetsperspektiv samt att det inom området 
bedrivs preventivt arbete.  

Utbildning i ”Första hjälpen till psykisk hälsa”, (MHFA, Mental Health First Aid,) ges i tre olika 
versioner; vuxen, ungdom och äldre. Målsättningen är att ge ökade kunskaper om psykisk ohälsa och 
sjukdomar för att kunna agera vid olika kristillstånd. Instruktörer behöver ge 2-3 utbildningar/år för att 
ha kvar sin behörighet.  Det är viktigt att kommunens instruktörer organiseras så att de kan 
upprätthålla sin behörighet för att undervisa övrig personal.  
 
Mål 2018 
• Alla medarbetare i Örebro kommun ska ha en beredskap för att möta personer med 

självmordsbenägenhet  
• Örebro kommuns instruktörer ska få förutsättningar att behålla sin behörighet och fortsätta 

utbilda i ”Första hjälpen till psykisk hälsa”.  
 

Psykiatrisk hemsjukvård 
Överenskommelse mellan Region Örebro län och länets kommuner om hemsjukvård för personer 
med psykiska funktionsnedsättningar fastställdes och implementerades med en tillhörande rutin 2015.  
Om kriterier enligt rutinen är uppfyllda kan kommunal hemsjukvård vid psykisk störning upp till 
sjuksköterske- och arbetsterapeutnivå aktualiseras för personer som bor i ordinärt boende. För utförda 
uppdrag inom psykiatrisk hemsjukvård utgår ersättning från Regionen till kommunen.  
 
Mål 2017 
• Att arbetet med Psykiatrisk hemsjukvård fortsätter enligt överenskommelse och rutin. 
 
Åtgärder och resultat 
Regionen beslutade att följa upp överenskommelsen då det framkommer att psykiatrin inte fått några 
fakturor från Örebro kommun. Syftet var även att följa upp hur många patienter och insatser som 
denna rutin har omfattat samt personalgruppers erfarenheter och reflektioner om hur väl rutinen 
fungerar i det praktiska arbetet. Resultatet ska sedan sammanställas i en rapport. 

Inom Förvaltningen för funktionshindrade framkommer att kommunen debiterar Region Örebro län 
för två patienter med insatsen boendestöd. Inom vård och omsorgsförvaltningen debiteras regionen 
för en insats av sjuksköterska. 
 
Analys 
Syftet med ”Överenskommelse mellan Region Örebro län och länets kommuner om hemsjukvård för 
personer med psykiska funktionsnedsättningar” var att skapa förutsättningar för Regionen och 
kommunerna att arbeta enligt en sammanhållen vårdkedja med en tydlighet i huvudmännens ansvar 
och uppdrag men otydligheter kvarstår.  

I Örebro kommun finns boendestöd inom Förvaltningen för funktionshindrade. Hälso- och 
sjukvårdsinsatser i ordinärt boende utförs av legitimerad personal från Vård och omsorgsförvaltningen. 
De personer som ska få insatser utifrån överenskommelsen kan alltså ha personal från kommunens 
båda förvaltningar samt överlämnade hälso- och sjukvårdsuppgifter från psykiatrin. Detta ställer höga 
krav på att man i organisationerna vet vem som ansvarar för de olika insatserna samt att huvudmännen 
samverkar. 


