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Feriepraktik 2016

Förslag till beslut
 
Socialnämnden föreslås besluta:

- att feriepraktik för ungdomar under år 2016 får anordnas i privata företag 
såväl som i kommunala verksamheter och i ideella föreningar.
- att timlönen höjs till 60 kr/timme.
- att justering av antal feriearbeten från 106 till 115 finansieras med 65,4 tkr 
från socialnämndens konto för ofördelade medel i budget 2016 och ram 2017.

Sammanfattning
 
Hultsfreds kommun erbjuder varje år feriearbete till ungdomar som är 
folkbokförda i kommunen. Arbeten har erbjudits i kommunala verksamheter 
samt ideella föreningar. Då intresset för arbete är stort bland ungdomarna och 
den kommunala och ideella sektorn är begränsad finns det en önskan om att 
2016 försöka utveckla konceptet till att även omfatta privata företag. För 
ändamålet har extern finansiering säkerställts från lokalt verksamma banker.

Ärendebeskrivning
 
Hultsfreds kommun har historiskt sett erbjudit feriearbete till ungdomar som är 
folkbokförda i kommunen, med prioritet på de som under året fyller 16 år. 
Även ungdomar i andra åldrar har erbjudits arbete efter förmåga, och det har 
funnits ett särskilt fokus på att erbjuda ungdomar som av olika skäl såsom 
social problematik, funktionsnedsättning eller annan form av ohälsa har behov 
av ett arbete under sommaren.

Konceptet har varit lyckat och intresset har blivit större från år till år. År 2015 
arbetade 150 ungdomar i kommunala eller ideella verksamheter, vilket var 
mesta antalet någonsin, och på gränsen till vad som var möjligt att hantera med 
befintligt koncept. Därmed uppstod tanken på att utveckla konceptet mot 
näringslivet, för att möjliggöra att så många ungdomar som möjligt ska få 
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chansen att prova på arbetslivet i tidig ålder. Detta enligt en modell som 
Västerviks kommun utarbetat under flera år. För ändamålet kontaktades lokala 
banker för en förfrågan om konkreta medel, vilket föll i god jord. Konceptet 
bygger på vad som kallas ”1 för 1” vilket innebär att banken står för kostnaden 
för en feriepraktikant på ett företag, under förutsättning att företaget själva 
också står för en. Allt administrativt arbete sköts av kommunen och företag och 
bank faktureras i efterhand för de kostnader de ska täcka. Ordinarie kommunal 
och ideell feriepraktik påverkas inte utan hanteras som vanligt.

Timlönen har under flera år legat på 55 kr per timme och förslaget är att den 
för 2016 höjs till 60 kr per timme för att följa med den allmänna löne- och 
kostnadsutvecklingen. Denna kostnadsökning finansieras med kommunens 
anslag för ordinarie lönerevision 2016.

Under de år som ungdomsrabatten funnits har budgeten för 
personalomkostnader legat för högt vilket har möjliggjort att fler ungdomar har 
kunnat få möjlighet till feriearbete. Då denna ungdomsrabatt försvinner 1 juni 
2016 saknas 65,4 tkr för att kunna ha kvar ett oförändrat antal, 115 
ferieanställningar.

Timlön Antal ferieplatser Kostnad 2016
55 kr 105 683 056 kr
55 kr 110 715 582 kr
55 kr 115 741 108 kr

Timlön Antal ferieplatser Kostnad 2016
60 kr 105 745 151 kr
60 kr 110 780 635 kr
60 kr 115 816 118 kr

Medel från bankerna 132 900 kr = 18 ferieplatser
Medel från företag     132 900 kr = 18 ferieplatser

Kostnad per feriepraktikplats 55 kr 90 tim 6505 kr
60 kr 90 tim 7098 kr

Kostnad för antal platser 60 kr/tim 115 st 90 tim 816 118 kr
150 st 90 tim 1 064 502 kr

3



Patientsäkerhetsberättelse
för Socialförvaltningen år 2015

Monica Örmander
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
2016 

Fastställd av kommunfullmäktige 2009-10-05
Skriv inte i Hultsfreds eller liknande.

4



 

2 
(21)

Innehållsförteckning
INNEHÅLLSFÖRTECKNING........................................................................................2
PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE, 2015................................................................3

1. BAKGRUND .................................................................................................................3
2. ANSVAR FÖR PATIENTSÄKERHETSARBETET ................................................................3

2.1 Socialnämndens ansvar ........................................................................................3
2.2 Verksamhetschef enligt HSL:s ansvar .................................................................3
2.3 Medicinskt ansvarig sjuksköterskas (MAS) ansvar .............................................4
2.4 Enhetschefens ansvar ...........................................................................................4
2.5 Hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar..............................................................4

3. VERKSAMHETENS OMFATTNING..................................................................................4
4. KVALITETSLEDNINGSSYSTEM .....................................................................................5

Syfte ...........................................................................................................................5
Mål .............................................................................................................................5

5. MÅL............................................................................................................................6
6. UTVECKLINGSARBETE ................................................................................................6

6.1 God vård i livets slut ............................................................................................7
6.2 God vård vid demenssjukdom..............................................................................8
6.3 Preventivt arbetssätt .............................................................................................9
6.4 God läkemedelsanvändning och sammanhållen vård och omsorg.....................10

7. SAMARBETE, SAMVERKAN ........................................................................................12
7.1. Inom förvaltningen ............................................................................................12
7.2. Med andra huvudmän........................................................................................12
7.3. Inom länet..........................................................................................................15

8. PERSONAL- OCH KOMPETENSFÖRSÖRJNING...............................................................15
8.1 Delegering ..........................................................................................................15
8.2 Munvårdsutbildning ...........................................................................................16
8.3 Övriga utbildningar ............................................................................................16

9. AVVIKELSEHANTERING.............................................................................................16
9.1. Läkemedel, hjälpmedel samt övrigt ..................................................................16
9.2. Fallolyckor ........................................................................................................17
9.3 Avvikelser mellan kommun – Kalmar Läns Landsting......................................17

10. DOKUMENTATION ...................................................................................................18
10.1. Dokumentationssystemet Treserva..................................................................18
10.2 Säker inloggning ..............................................................................................18
10.3 Sammanhållen journal ......................................................................................19
10.4 Mobilitet ...........................................................................................................19

RESULTAT.....................................................................................................................19
11. FÖRSÖRJNING AV VAROR, TJÄNSTER, PRODUKTER OCH TEKNIK ..............................19

11.1 KHS -Kommunal hjälpmedelssamverkan i Kalmar län ...................................19
11.2 Medicintekniska produkter...............................................................................19

12. LÄKEMEDEL............................................................................................................20
12.1 Läkemedelsgenomgångar.................................................................................20
12.2 Apoteket granskar läkemedelshanteringen.......................................................20
12.3 Kommunala förråd - Läkemedel ......................................................................20

13. ÖVRIGT ...................................................................................................................20
13.1 Tandvårdsstöd ..................................................................................................20
13.2 Vårdhygien .......................................................................................................21

13. EGENKONTROLL .....................................................................................................21

5



 

3 
(21)

Patientsäkerhetsberättelse, 2015
1. Bakgrund 
Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) ger vårdgivaren ett tydligare ansvar att bedriva 
ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och att arbeta förebyggande för att förhindra 
vårdskador. Med vårdskada avses lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom 
samt dödsfall. 

Vårdgivaren ska årligen sammanställa en så kallad patientsäkerhetsberättelse, en 
beskrivning av hur patientsäkerhetsarbetet bedrivits under föregående år.

I patientsäkerhetsberättelse ska följande framgå:
 Hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår
 Vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten, och
 Vilka resultat som har uppnåtts

 
Införandet av patientsäkerhetsberättelse förväntas leda till att ett aktivt och systematiskt 
patientsäkerhetsarbete.

Patientsäkerhetsberättelsen för år 2015 gäller för Hultsfreds kommun, där kommunen 
har ett hälso- och sjukvårdsansvar.

2. Ansvar för patientsäkerhetsarbetet

2.1 Socialnämndens ansvar
Inom kommunen är det den nämnd som svarar för äldreomsorg, omsorg om personer 
med funktionsnedsättning inklusive hälso- och sjukvård som är vårdgivare. I Hultsfred 
är det Socialnämnden.

Socialnämnden ska planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till 
att kravet på god vård i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) upprätthålls. Nämnden 
ska fastställa övergripande mål för det systematiska kvalitetsarbetet samt kontinuerligt 
följa upp och utvärdera målen.

2.2 Verksamhetschef enligt HSL:s ansvar 
I början av år 2015 beslutade Socialstyrelsen att allmänna råd (SOSFS 1997:8) rörande 
Verksamhetschef inom hälso- och sjukvård skulle upphöra att gälla. Det som nu 
reglerar verksamhetschefens uppdrag finns beskrivet i Hälso- och sjukvårdslagen 
(1982:763).

Inom all hälso- och sjukvård skall det finnas en verksamhetschef som ansvarar för 
verksamheten och som har ett samlat ledningsansvar. Verksamhetschefen representerar 
vårdgivaren. Verksamhetschefens ansvar för verksamheten fråntar naturligtvis inte 
andra befattningshavare deras yrkesansvar. 

Verksamhetschef ska enligt hälso- och sjukvårdslagen svara för att verksamheten 
tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalitet av vården samt främjar kostnads-
effektivitet. 
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I ansvaret ligger också att: 
 tillgodose behov av lämplig sjukvårdskompetens inom verksamhetsområdet 
 tillse att samverkan och samordning med andra enheter fungerar på ett för 

patienten/den boende tillfredsställande sätt 
 det finns de direktiv och instruktioner som verksamheten kräver 
 personalens kompetens upprätthålls genom fortbildningsinsatser  

2.3 Medicinskt ansvarig sjuksköterskas (MAS) ansvar 
I början av år 2015 beslutade Socialstyrelsen att allmänna råd (SOSFS 1997:10) 
rörande Medicinskt ansvarig sjuksköterska i kommunernas hälso- och sjukvård skulle 
upphöra att gälla. Det som nu reglerar Medicinskt ansvarig sjuksköterskas uppdrag 
finns beskrivet i Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) 24§ samt i Patientsäkerhets-
förordning (2010:1 369) 7 kap 3§.

I kommunernas hälso- och sjukvård skall det finnas en sjuksköterska som har det 
medicinska ansvaret i verksamheten. 

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan har tillsammans med verksamhetschefen att 
upprätthålla och utveckla verksamhetens kvalitet och säkerhet inom ramen för det 
ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet som finns för den kommunala hälso- 
och sjukvården. Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan utövar sitt ansvar genom att 
planera, styra, kontrollera, dokumentera och redovisa arbetet med verksamhetens 
kvalitet och säkerhet.
I den medicinskt ansvariga sjuksköterskans ansvar ingår bl.a. att tillse att 
författningsbestämmelser och andra regler är kända och efterlevs, att det finns 
behövliga direktiv och instruktioner för verksamheten samt att personalen inom 
kommunens hälso- och sjukvård har den kompetens som behövs med hänsyn till de 
krav som ställs på verksamheten.

2.4 Enhetschefens ansvar
Enhetschefen ansvarar för att de rutiner och riktlinjer som verksamhetschef och 
medicinskt ansvarig sjuksköterska fastställt är väl kända i verksamheten samt att ny 
hälso- och sjukvårdspersonal får den introduktion som krävs för att utföra sina hälso- 
och sjukvårdsuppgifter.

2.5 Hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar 
Hälso- och sjukvårdspersonalen ansvarar för att hälso- och sjukvårdsarbetet följer 
vetenskap och beprövad erfarenhet samt att inom ramen för verksamhetens 
ledningssystem medverka i det systematiska kvalitetsarbetet.

3. Verksamhetens omfattning
Hälso-, sjukvård- och rehabiliteringssenheten, HSR, ansvarar för all vård upp till och 
med sjuksköterskenivå som utförs i särskilt boende (SÄBO), gruppboenden, 
korttidsboende, ordinärt boende och dagverksamhet. HSR ansvarar även för 
rehabiliterings- och hjälpmedelsinsatser till patienter oavsett ålder. 

Huvudelen av sjuksköterskornas arbete riktas mot personer i särskilt boende, inskrivna i 
hemsjukvården, dagverksamhet och till samtliga som är i behov av sjukvård inom 
gruppboende, daglig verksamhet, boendestöd och personlig assistans.
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För arbetsterapeuten och sjukgymnasten är insatserna i ordinärt boende i högre grad än 
sjuksköterskorna riktade till personer som inte är inskrivna i hemsjukvården
I Hultsfreds kommun Socialförvaltning fanns under år 2015 132 lägenheter i särskilt 
boende (SÄBO), 37 lägenheter i gruppbostad, 31 servicelägenheter samt 18 
korttidsplatser. Det finns också dagverksamhet för personer med demenssjukdom samt 
daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning

2015-12-31 hade 425 personer ett vårdåtagande (Hemsjukvård, särskilda boenden och 
gruppboenden) av sjuksköterskorna, 206 personer ett vårdåtagande av 
arbetsterapeuterna och 75 personer ett vårdåtagande av sjukgymnasterna.

Hembesök skall erbjudas endast de brukare som inte själva eller med hjälp av andra kan 
ta sig till en primärvårdsmottagning, enligt s.k. Tröskelprincipen. Utifrån det som är 
registrerat utförde kommunens sjuksköterskor, på uppdrag från landstinget, 398 st 
hembesöksuppdrag.

4. Kvalitetsledningssystem 
I Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2011:9 framgår att nämnden ska inrätta och 
tillämpa ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Ledningssystemet för 
systematiskt kvalitetsarbete ska tillämpas i arbetet med att systematiskt och fortlöpande 
utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten. Ett ledningssystem är ett system som ska 
fastställa principer för ledning av verksamheten.

Socialnämndens ledningssystem ska stödja verksamheten i arbetet med att planera, 
leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. Ansvaret för att 
arbeta enligt ledningssystemet ingår i chefsansvaret men all personal ska vara delaktiga 
i kvalitetsarbetet och på enhetsnivå ska arbetsplatsträffarna vara ett forum för 
kvalitetsfrågor. 

Syfte
Kvalitetsledningssystemets syfte är att den enskildes behov av omsorg, vård och service 
ska tillgodoses på ett kvalitetssäkert sätt.

Mål
Kvalitetsledningssystemets mål är:

 Att kommunens medborgare har en hög tilltro att arbetet bedrivs med hög 
rättsäkerhet

 Att allt arbete utgår från den enskildes situation och behov
 Att arbetet utförs med kompetent och stolt personal. 

Ett annat mål är att verksamheten är en lärande och utvecklande organisation med hög 
delaktighet och en kostnads- och kvalitetseffektiv verksamhet. 

Med utgångspunkt från kommunens varumärke som handlar om handlingskraft, stolthet 
och nyskapande, har socialnämnden arbetat fram den värdegrund som ska prägla 
förvaltningens verksamheter: ”Vi möts i känslan av värdighet”

Förvaltningens kvalitetsledningssystem finns tillgänglig på kommunens intranät vilket 
är navet för kvalitetsarbetet
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Den mest centrala uppgiften för ett intranät är att fungera som ett bokhylla där viktiga 
dokument för arbetet eller för anställningen - till exempel blanketter, 
arbetsbeskrivningar, riktlinjer, policys och protokoll - alltid finns tillgängliga i sin 
senaste och korrekta version.
En annan uppgift som intranätet har är att vara en intern nyhetskanal till medarbetare i 
organisationen

5. Mål 
Utifrån en styrmodell styrs kommunens resurser så effektivt som möjligt för att ge 
mesta möjliga nytta för brukare och invånare. Alla kommunens verksamheter ska 
tillämpa denna styrmodell tillsammans med de nationella styrdokument, lagar och 
regler som gäller för verksamheten. 

Kommunens övergripande mål är:
 Ekonomi i balans
 God kommunal service i en trygg och säker kommun
 Attraktiv arbetsgivare, samt
 Lite bättre varje dag 

Socialförvaltningen har brutit ner de kommunövergripande målen till:
 Ekonomi

o Verksamheten bedrivs inom budget

 Invånare och brukare
o Den enskilde påverkar sin vardag
o Den enskilde bemöts på ett respektfullt sätt
o Den enskilde känner trygghet i boendet (Nationell mätning görs bara inom 

äldreomsorgen)

 Verksamhet och medarbetare
o Medarbetaren känner stolthet för sitt arbete
o Medarbetaren känner sig delaktig
o Medarbetaren anser att arbetsmiljön är god

 Utveckling
o Kontinuerlig kompetensutveckling

Utöver dessa mål finns också olika nyckeltal.

6. Utvecklingsarbete
I överenskommelsen 2011-2014, ”Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka 
äldre”, mellan staten och Sveriges kommuner och landsting (SKL) utbetalades 
prestationsersättning ut om angivna mål uppnåddes inom mätperioden.

Förbättringsförslag:
Att fortlöpande arbeta för att hålla de riktlinjer och rutiner som finns på intranätet 
uppdaterade
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Då denna överenskommelse inte längre är aktuell, har länets ”Länsgemensamma 
ledningsgrupp”(Läs mer under punkt 7.2.), beslutat om en strategi- och handlingsplan 
för perioden 2014-2015 med olika många mål inom nedanstående områden:

1. God vård i livets slut
2. God vård vid demenssjukdom
3. Preventivt arbetssätt
4. God läkemedelsanvändning
5. Sammanhållen vård och omsorg

6.1 God vård i livets slut

6.1.1 Palliativa registret
Svenska palliativregistret är ett verktyg för att förbättra vården i livets slutskede. 
Utifrån olika parametrar registrerar vårdpersonalen vad som skett under sista tiden i 
patientens liv. På så sätt kan man följa upp och förbättra vården. Samtidigt kan man 
säkerställa att alla får samma möjligheter i livets slut. Förvaltningen har varit med i 
Svenska palliativa registret sedan flera år tillbaka. 

Mätperioden är 2013 - 2015 

 

Förbättringsförslag för att nå länsmålen:
- Läkarinformation till den enskilde
- Munhälsa bedömd enligt ROAG
- Utförd validerad smärtskattning, samt
- Lindrad från ångest, samt
- Att riktlinjer runt den palliativa vården i kommunen revideras
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6.2 God vård vid demenssjukdom

6.2.1 Nationella riktlinjer och Länsövergripande demensprogram
Arbetet med att utveckla demensvården utifrån de nationella riktlinjerna fortskrider 
fortlöpande.

Vård- och omsorgspersonalen arbetar utifrån personcentrerad omvårdnad. Målet är att 
skapa en personalkontinuitet med hög kompetens i det egna boendet för personer med 
demenssjukdom

6.2.2 Demens-ABC
Svenskt demenscentrum har en webbutbildning, Demens-ABC. Utbildningen är baserad 
på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Den 
riktar sig till vårdpersonal, anhöriga eller till dig som bara är allmänt intresserad av att 
lära dig mer om demens. Utbildningen kräver inga förkunskaper och den är avgiftsfri 
och öppen för alla. Utbildningen finns på:

http://kurs.demensabc.se/LuvitPortal/default.aspx?ReturnUrl=%2fLUVITPortal%2f

Syftet är att kompetensutveckla samtlig personal inom förvaltningen med hjälp av 
denna utbildning.  

Resultat 
Inom Socialförvaltningen har hittills 465 personer genomgått denna utbildning vilket är 
en ökning med 2 personer från föregående år. 

6.2.3 Beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom, BPSD
BPSD, är ett svenskt kvalitetsregister där verksamheten kan registrera personbundna 
uppgifter om problem/diagnos, behandling och resultat. Detta gör att varje enhet kan 
följa sin verksamhet. Registreringen ska leda till ett lärande och förbättringsarbete. 

För BPSD finns ingen generell behandlingsmetod. Som vid all annan behandling måste 
symtomen identifieras, tolkas och ses i sitt sammanhang innan olika åtgärder sätts in. 
Behandlingen kan omfatta bemötande och omvårdnadsstrategier och i vissa fall 
läkemedel.
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Resultat

6.3 Preventivt arbetssätt

6.3.1 Senior Alert
Senior alert är ett kvalitetsregister som personalen kommer åt via webben. Varje 
vårdtagare som är 65 år och äldre registreras i Senior alert utifrån de risker som finns 
för att personen i fråga kan komma att falla, få trycksår, bli undernärd eller drabbas av 
ohälsa i munnen. Med hjälp av Senior alert vill vi följa vårt arbete med att förebygga 
dessa vårdskador som tyvärr ibland inträffar. 

Resultat

Förbättringsförslag:
- Att kontinuerligt utbilda nyanställd personal i Demens-ABC 
- Att fortsätta arbeta systematiskt runt personer med BPSD-problematik inom hela 

förvaltningen och utföra registreringar i BPSD-registret 
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I den nationella mätningen uppnådde Hultsfred täckningsgrad av riskbedömning i 
särskilt boende på 58,33 % där nationellt och länets målvärde var 90 %

Källa: kvalitetsportalen.se

6.4 God läkemedelsanvändning och sammanhållen vård och omsorg
Inom områdena god läkemedelshantering samt sammanhållen vård och omsorg arbetar 
kommun och landsting tillsammans men de uppgifter som ska inrapporteras ansvarar 
landstinget i Kalmar Län för.

6.4.1 Läkemedelsanvändning
Den omfattande läkemedelsanvändningen bland äldre innebär en påtaglig risk för 
biverkningar och negativa läkemedelsinteraktioner. Det krävs fortsatt förbättrad 
läkemedelsanvändning för äldre.
Receptbelagda läkemedel som förskrivs och också hämtas ut på apotek rapporteras 
fortlöpande till Läkemedelsregistret på Socialstyrelsen. Den 15:e varje månad görs det 
datauttag som ligger till grund för dessa rapporter.

Mål: 
Visa minskning under minst 4 av 6 månader under april t.o.m. september

Förbättringsförslag: 
- Att utveckla ett systematiskt arbetssätt i tvärprofessionellt team, med att utföra 

riskbedömningar av fall, undernäring, trycksår samt munhälsa och att arbeta förebyggande 
för att förhindra att skada uppstår.

- Att åtgärder sätts in utifrån riskbedömning och att dessa kontinuerligt följs upp.
- Att registrera riskbedömningar, åtgärder och uppföljning i Senior Alert
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Resultat

6.4.2 Sammanhållen vård och omsorg
Sjuka äldre har ett särskilt behov av en individanpassad och samordnad vård och 
omsorg. Det ställer stora krav på samarbete och kontinuitet över yrkes- och 
organisationsgränser. Den dagliga vården och omsorgen om äldre ska säkerställa och 
förebygga att den enskilde känner sig trygg och inte drabbas av onödiga sjukhus-
vistelser.

Socialstyrelsen har sedan många år tillbaka definierat 14 diagnosgrupper som i första 
hand skall kunna skötas i primärvården utan behov av slutenvård. Det finns idag ett 
reviderat förslag men den här rapporten är beräknad enligt den äldre modellen.

Mål: 
Att återinskrivningar inom 30 dagar och undvikbar slutenvård ska minska under 4
av 6 månader april t.o.m. september.

Resultat
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 7. Samarbete, samverkan 

7.1. Inom förvaltningen

7.1.1. Ledningsgrupp
Förvaltningens ledningsgrupp leder utvecklingen av socialförvaltningens verksamheter 
framåt mot uppsatta mål på ett kvalitativt och kostnadseffektivt sätt samt vara en 
förebild för den egna organisationen. I ledningsgruppen deltar förvaltningschef och 
verksamhetschefer för äldreomsorgen, omsorgen om personer med 
funktionsnedsättning samt HSL. Medicinskt ansvarig sjuksköterska är adjungerad.

Verksamhetscheferna har sedan träffar med enhetscheferna inom respektive 
verksamhetsområde 

7.1.2. Samarbetsforum mellan verksamhetschef för HSL och MAS   
Verksamhetschef enligt HSL och medicinskt ansvarig sjuksköterska träffas regelbundet 
för informationsutbyte och planering. 

7.1.3. Samverkan mellan förvaltningens verksamhetschefer för verkställighet och MAS   
Verksamhetschefer i verkställighet och medicinskt ansvarig sjuksköterska träffas också 
regelbundet för informationsutbyte, samverkan och planering. Verksamhetscheferna 
träffas även utan medicinskt ansvarig sjuksköterska. 

7.1.4. Teamsamverkan tvärprofessionellt 
Teammöten där olika professioner deltar förekommer i de olika verksamheterna. Syftet 
med teammöten är att alla ska arbeta mot samma mål runt den enskilde.
Samverkan sker även i olika projekt som förvaltningen driver.

7.2. Med andra huvudmän

7.2.1. Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område 
hälso- och sjukvård i Kalmar Län
En ”Länsgemensamma ledningsgrupp” finns i länet som representeras av social- och 
omsorgschefer, representant från Regionförbundets ledning, landstingets 

15



 

13 
(21)

förvaltningschefer inom hälso- och sjukvård, primärvård och psykiatri samt från 
landstingets ledningsstab. Denna grupp bereder och omsätter politiska intentioner i 
praktisk verksamhet inom vård- och omsorgsarbetet i länet. Ambitionen är att 
samverkan ska fungera så bra att den enskilde vårdtagaren inte ska behöva fundera över 
vem som är huvudman.

Under den ”Länsgemensamma ledningsgruppen” finns flera olika samordnade grupper 
som är sammansatta utifrån olika professioner och huvudmän. Grupperna har också 
olika uppdrag att arbeta utifrån. Nedan presenteras två av de samordnade grupperna.

7.2.1.1 Samordnade gruppen om äldre
Gruppens uppdrag är att samordna utvecklings- och förbättringsarbete och följa upp 
länets kvalitets- och patientsäkerhetsarbete. I gruppen ingår representanter från länets 
kommuner och landsting och Hultsfreds kommun representeras av medicinskt ansvariga 
sjuksköterska.

Utifrån den Strategi- och handlingsplan som är beslutad har olika arbetsgrupper arbetat 
med:

 Utvärdering av omsorgs- och vårdprogrammet rörande demens
 Munhälsa - Utbildningsplan
 Smida vårdkedjan med bl.a. förstärkt utskrivningsprocess och geriatrisk 

riskprofil
 Vårdriktlinje (www.vardriktlinjer.se) 
 Nutritionsprojekt, samt
 Beslutsstöd för sjuksköterskor

7.2.1.2 Samordnade gruppen om informationsöverföring
Gruppens övergripande uppdrag är att säkerställa och utveckla 
informationsöverföringen mellan huvudmännen med brukaren/patientens bästa i fokus 
utifrån följande områden:

 Betalningsansvarslagen – Planering inför ny lag
 Samordnad individuell plan, SIP – Att riktlinjer förbättras och uppdateras
 LISA – Avvikelsesystem mellan de två huvudmännen, se 7.2.6.
 Hemsjukvårdsavtalet – Praktiska anvisningar för sjuksköterskor är framtaget
 Cosmic Messenger – Informationsöverföring mellan kommun och primärvården

I gruppen ingår representanter från länets kommuner och landsting och Hultsfreds 
kommun representeras av Medicinskt ansvariga sjuksköterska. 

7.2.2. Länssjukhuset i Västervik

7.2.2.1 Samverkansmöte
Representanter för Västerviks sjukhus, primärvården och kommunerna i norra länsdelen 
träffas regelbundet 4ggr/år för att diskutera samverkans- och utvecklingsfrågor. 
Sjukhusdirektören är sammankallande till dessa möten. Här deltar verksamhetschef 
enligt HSL samt Medicinskt ansvarig sjuksköterska.
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7.2.2.2 ”Kvalitetsträff” 
Representanter från de tre norra kommunerna träffas tillsammans med representanter 
från Västerviks sjukhus 4 ggr/år (Innan ovanstående Samverkansmöte) för diskussion 
om förbättringar vid informationsöverföringen, för den enskilde mellan två huvudmän. 
Informationsöverföringen sker via det IT-baserade systemet Cosmic Link, se 7.2.7.

7.2.3 Hälsocentraler/Privata vårdgivare
Regelbundna möten för informationsutbyte om verksamhetsförändringar och 
utvecklingsfrågor har skett.  Här deltar verksamhetschef enligt HSL samt medicinskt 
ansvarig sjuksköterska. Överenskommelse om läkarmedverkan finns.

7.2.4 SAMREHAB
Kommunens sjukgymnaster och arbetsterapeuter samverkar kring den enskilde då 
insatser kan ges från båda huvudmännen i samma process

7.2.5 Länsgrupp rehab 
Inom rehabilitering och hjälpmedel sker regelbunden samverkan både lokalt och 
regionalt med landstinget och länets kommuner. 
Verksamhetschef enligt HSL deltar på dessa möten.

Resultat
Utifrån att Hemsjukvårdsavtalet reviderats med förtydligande tillägg har Länsgrupp 
rehab reviderat de praktiska anvisningarna för Rehabilitering, habilitering och 
hjälpmedel.

7.2.6 Läkemedelskommittén 
Alla 12 kommuner i länet representeras av en medicinskt ansvarig sjuksköterska i 
Läkemedelskommittén.  Läkemedelskommittén är utsedd av landstingsstyrelsen och är 
landstingets expertorgan i alla frågor som rör läkemedel. Kommitténs arbete består i att 
verka för en säker, rationell och kostnadseffektiv farmakoterapi.  

Läkemedelskommitténs ordförande informerar kommunens sjuksköterskor om nyheter 
angående läkemedel och läkemedelshantering fortlöpande.

7.2.7 Cosmic Link
För de brukare som är inlagda på sjukhus och kommer att behöva vård och omsorg i sitt 
hem efter utskrivningen, ska det ske en vårdplanering och en bra informations-
överföring mellan de olika huvudmännen, kommun/landsting. Till hjälp för detta 
använder huvudmännen ett digitalt informationsöverföringssystem, Cosmic Link.

För att kontinuerligt förbättra kvalitén i informationsöverföringen mellan kommun och 
landsting krävs en fungerande avvikelserapportering. Se resultat under rubriken 
Avvikelsehantering.

Förbättringsförslag: 
- Färdigställa samverkansavtalet om läkarmedverkan.
- Hålla de riktlinjer som finns tillsammans med hälsocentralen uppdaterade
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7.2.8 Cosmic Messenger
Cosmic Messenger är ett system för patientsäker hantering av meddelanden som 
skickas inom och mellan olika enheter/huvudmän. Cosmic Messenger har använts som 
pilot i bland annat Mönsterås mellan kommun och Mönsterås Hälsocentral sedan 
sommaren 2013. Under vintern 2013/2014 infördes Cosmic Messenger i hela 
landstinget i Kalmar län och samtliga kommunerna fick erbjudande om att börja nyttja 
systemet. 

Resultat
Utbildning och planering har genomförts länsövergripande för kommunens 
sjuksköterskor inför driftsstart 2016-02-01

7.3. Inom länet 

7.3.1. Länsövergripande träff för verksamhetschefer och MAS:ar
Träffar sker regelbundet 4ggr/år för att diskutera samverkans- och utvecklingsfrågor.

7.3.2. KHS -Kommunal hjälpmedelssamverkan i Kalmar län 
Inom rehabilitering och hjälpmedel sker regelbunden länsövergripande samverkan. 
Verksamhetschef enligt HSL deltar på dessa möten en gång per månad.

8. Personal- och kompetensförsörjning 
8.1 Delegering
Delegering innebär att hälso- och sjukvårdspersonal med formell kompetens får 
överlåta en arbetsuppgift till annan person endast då det är förenligt med en god och 
säker vård.
Den som delegerar en uppgift skall försäkra sig om att den som mottar uppgiften 
verkligen har förutsättningar för att fullgöra uppgiften. Detta skall ske med kontroll av 
praktiska och teoretiska färdigheter. Den som mottar en delegering ansvarar själv för 
sitt sätt att utföra arbetsuppgiften.

Kommunens riktlinjer för delegering är från 2011. Nya riktlinjer har skickats ut för 
påseende innan beslut tas.

Inom socialförvaltningen finns 532 st. delegeringar vilket är en ökning med 10 st. 

Förbättringsförslag:
- Att tydliga rutiner utarbetas för hur Cosmic Messenger ska fungera mellan kommunen 

och hälsocentralen

Förbättringsförslag:
- Att beslut tas om reviderade riktlinjer och att utbildningsmaterialet revideras
-
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8.2 Munvårdsutbildning
Utbildning för personalen i munvård och dess betydelse för mun och allmänhälsa 
anordnats kontinuerligt av tandhygienist.

8.3 Övriga utbildningar
Olika utbildningsinsatser har för olika yrkesgrupper genomförts både internt och externt 
under året.

9. Avvikelsehantering 
Avvikelsehanteringen är en del i det systematiska kvalitetsarbetet och syftar till att 
förebygga vårdskador. Hela avvikelsesystemet är till för att hitta systemfel i 
organisationen och utgör ett viktigt underlag för kvalitetsförbättringar i verksamheten. 
Det är viktigt att inte fokusera på vem som gjort fel utan grundorsaken till händelsen 
skall identifieras. 

Att dokumentera alla avvikelser i verksamhetssystemets avvikelsemodul innebär att 
man kan se alla händelser en brukare har råkat ut för. Utifrån detta få en samlad bild för 
att kunna diskutera fram effektiva åtgärder för att om möjligt förhindra att liknande 
händelser uppstår igen.

Resultat
Riktlinjerna har uppdaterats och all personal registrerar kommunala avvikelser i 
verksamhetssystemet.

9.1. Läkemedel, hjälpmedel samt övrigt
Totalt är det 365 avvikelser som har rapporterats och registrerats under år 2015.
Det är 127 avvikelser fler än år 2014. De flesta avvikelser handlar om utebliven 
läkemedelsdos, ofullständig läkemedelsdos och att iordningsställandet av läkemedel 
inte varit tillfredsställande.

En avvikelse ska alltid analyseras och följas upp och erfarenheterna av det inträffade 
ska återföras till verksamheten vilket enhetschefens ansvarar för.

Fem av de inkomna avvikelserna har bedömts vara av allvarlig karaktär, att det krävts 
anmälan enligt Lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
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Resultat 

9.2. Fallolyckor
Totalt är det 1254 fallolyckor som har rapporterats och registrerats under år 2015. Det 
är 62 fallolyckor fler än föregående år. 
I det förebyggande arbetet används Senior Alert för registrering av risker, insatta 
åtgärder och uppföljningar, se 6.3.1 Senior Alert

Resultat 

9.3 Avvikelser mellan kommun – Kalmar Läns Landsting
För de brukare som är inlagda på sjukhus och som kommer att behöva vård och omsorg 
i sitt hem efter utskrivningen, ska det ske en vårdplanering och en bra 
informationsöverföring mellan de olika huvudmännen, kommun/landsting.

För att kontinuerligt förbättra kvalitén i informationsöverföringen mellan kommun och 
landsting krävs en fungerande avvikelserapportering. 
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Resultat

I informationsöverföringssystemet Cosmic Link finns en avvikelsemodul som heter 
LISA där legitimerad personal samt biståndshandläggarna registrerar avvikelser som 
sker mellan kommun och landsting

10. Dokumentation  

10.1. Dokumentationssystemet Treserva 
Förvaltningen arbetar fortlöpande med att dokumentera och använda vård- och 
rehabplaner samt att förbättra dessa då de är till för att säkerställa den enskildes vård- 
och omsorgsinsatser. 

10.2 Säker inloggning
I externa och interna system där känsliga personuppgifter förekommer, sker idag 
inloggning med användarnamn och lösenord. För en ännu säkrare inloggning krävs 
tillgång till SITHS-kort eller tvåfaktorsinloggning. 

Resultat:
Idag sker inloggning i externa system där känsliga personuppgifter förekommer med 
SITHS-kort.

Förbättringsförslag:
- Att arbeta systematiskt med inkomna avvikelser genom att analysera och följa upp 

avvikelsen för att förhindra att avvikelsen upprepas, inte att peka ut syndabockar.
- Att erfarenheterna av det inträffade återföras till verksamheten. Arbetet ska även 

användas förebyggande i riskhanteringsarbetet. 

Förbättringsförslag:
- Att planera för införandet av att dokumentera systematiskt enligt ICF, 

Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa.
- Att den legitimerade personalen har en gemensam journal för den enskilde

21



 

19 
(21)

10.3 Sammanhållen journal
Sammanhållen journalföring innebär att legitimerad personal inom kommunal hälso- 
och sjukvård har tillgång till valda delar av landstingens journalanteckningar via 
Nationell Patientöversikt (NPÖ). Förutsättningarna är att den enskilde givit sitt 
samtycke.
Länsövergripande fanns ett mål till 2015 att Hultsfreds kommuns hälso- och sjukvård 
ska öka användandet med 90 % jämfört med användandet 2013.

Resultat
År 2013: 4 personer var inne i NPÖ varav 1 av dessa var inloggad 5 ggr
År 2014: 6 personer var inne i NPÖ varav 1 av dessa var inloggad 2 ggr
År 2015: 14 personer var inne i NPÖ 

10.4 Mobilitet
För att snabbt komma åt relevant information om den enskilde i en vårdsituation kan 
detta underlätta om personal arbetar mobilt. Med detta menas att ha tillgång till 
omvårdnadsdokumentation och planer via bärbar dator, Ipad eller mobil.

Det länsövergripande målet för 2015 är att mobil åtkomst kan ske på ett enkelt och 
säkert sätt för personal inom hemtjänst (nattpatrull) och hemsjukvård. 

Resultat
Det länsövergripande målet för 2015 är nått. Även digital tiddagbok för 
sjuksköterskorna är implementerad.

11. Försörjning av varor, tjänster, produkter och teknik 
11.1 KHS -Kommunal hjälpmedelssamverkan i Kalmar län
Länets tolv kommuner samverkar genom en gemensam nämnd för att tillhandahålla 
hjälpmedelsservice. Länsövergripande handbok och förskrivningsanvisningar finns.

11.2 Medicintekniska produkter
Medicintekniska produkter, MTP, används inom förvaltningen. Dessa skall användas på 
rätt sätt, på rätt indikation och av kunnig personal. Produkterna provas ut individuellt 
och förskrivs av arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut eller sjuksköterska. 
Produkterna ska också underhållas och kontrolleras kontinuerligt. Funktionskontroll 
skall göras före varje användning och utföras av personal som använder hjälpmedlet.

All omvårdnadspersonal har ett ansvar för att veta hur ett hjälpmedel fungerar, och 
riskerna som finns kring användandet, innan man använder det. I ansvaret ingår också 
att rapportera om ett hjälpmedel inte fungerar optimalt, är trasigt eller slitet. 

En bra arbetsteknik är en förutsättning inom vård- och omsorgsarbete, där det ofta 
förekommer tunga arbetsmoment. Arbetsmiljön blir bättre och patientsäkerheten stärks 
med en personal med god kunskap om arbetsteknik.

Kontinuerlig utbildning rörande hjälpmedel och förflyttningsteknik sker till 
tillsvidareanställd personal. Introduktion ges också till de vikarier som finns i 
verksamheten samt till sommarvikarierna. 

Förbättringsförslag:
- Att revidera lokala riktlinjer för medicintekniska hjälpmedel22
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12. Läkemedel
12.1 Läkemedelsgenomgångar
Läkemedelsgenomgång är en systematisk genomgång av en patients läkemedel. Denna 
genomgång skall genomföras minst en gång årligen för patienter inskrivna i den 
kommunala hälso- och sjukvården och där läkemedelsansvaret är övertaget. 

I de avtal som tecknats med hälsocentraler och privata vårdgivare ska läkemedels-
genomgång genomföras minst en gång om året. För patienter med eget ansvar för sin 
läkemedelshantering görs läkemedelsgenomgången av den enskilde och läkare 
tillsammans.

Resultat
Läkemedelsgenomgång har tillsammans med sjuksköterska gjorts utifrån den enskildes 
behov.

12.2 Apoteket granskar läkemedelshanteringen
Socialförvaltningen har sedan flera år tillbaka inga avtal gällande kvalitetsgranskning 
av läkemedel. Kvalitetsgranskningen betyder att hela läkemedelskedjan granskas. Detta 
omfattar bl.a. rådgivning, kontroll av förvaring i läkemedelsförråd och depå, rutiner för 
ordination, beställning, leverans, iordningställande och överlämnande av läkemedel 
samt rutiner för delegering.
Kontakt har under året tagit med ansvariga på Apoteket rörande upprättande av avtal för 
kvalitetsgranskning.

12.3 Kommunala förråd - Läkemedel 
I de kommunala läkemedelsförråden finns vissa läkemedel för akuta situationer. Dessa 
läkemedel kan ges av sjuksköterska i kommunen till patient enligt s.k. generellt 
direktiv. Vilka läkemedel och i vilka situationer sjuksköterskan kan administrera 
läkemedel bestäms av Medicinsk Ansvarig Läkare (MAL) för varje Hälsocentral och 
anges enligt ordination för generellt direktiv. Dessa revideras och signeras årligen av 
Medicinsk ansvarig Läkare (MAL). 

13. Övrigt
 13.1 Tandvårdsstöd  
Den enskilde erbjuds en kostnadsfri munhälsobedömning utifrån givna kriterier. Om 
den enskilde tackar nej kan man på nytt erbjudas. Resultatet av munhälsobedömningen 
kan leda till behov av nödvändig tandvård. 

De biståndshandläggare och sjuksköterskor som ska utfärda kort för nödvändig 
tandvård, ska ha kunskap om vilka bedömningskriterier som gäller, måste först 
genomgå en webbaserad utbildning med tillhörande kunskapsprov.

Förbättringsförslag:
- Tillse att avtal tecknas för kvalitetsgranskning av läkemedel
- Att revidera läkemedelsriktlinjerna
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13.2 Vårdhygien
Vårdrelaterade infektioner (VRI) och smittspridning är ett växande riskområde inom all 
vård och omsorg. Inom vården är vårdrelaterade infektioner en av de vanligaste 
orsakerna till vårdskador. 
Trots att det saknas statistik på hur vanligt vårdrelaterade infektioner och smittspridning 
är inom den kommunala vården och omsorgen så är det väl känt att det sker. VRI kan 
även drabba personal som i sin tur kan sprida dem vidare.

Nya riktlinjer har skickats ut för påseende.

13. Egenkontroll
För att få till en systematisk kvalitetsuppföljning i den egna verksamheten behöver en 
plan för detta upprättas.

Förbättringsförslag:
- Att utarbeta en hållbar kvalitetsuppföljningsplan och implementera den

Förbättringsförslag:
- Att besluta om nya riktlinjer och implementera dem
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2016-03-01Socialförvaltningen
Marie Stjernström
sektionschef

Ändring av riksnorm för 2016
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås anta riksnorm för 2016 för att användas som underlag 
vid beräkning av ekonomiskt bistånd.

Ärendebeskrivning
Regeringen har fastställt riksnorm för 2016 enligt nedanstående tabell. 
Ändringarna för 2016 är att regeringen höjt de gemensamma 
hushållskostnaderna med 10 kr för att kompensera höjningen av TV-avgiften. 
En höjning har även gjorts avseende barn och ungdomar i åldern 0-18 år för att 
öka de ekonomiska möjligheterna att utöva fritidsaktiviteter.

Personliga kostnader per hemmavarande barn och skolungdom, kronor
Ålder 0 år 1-2 år 3 år 4-6 år 7-10 år 11-14 år 15-18 år 19-20 år

Summa 
personliga 
kostnader 1840 2080 1830 2080 2660 3090 3500 3530
Utan lunch 5 
dagar per 
vecka 1710 1900 1650 1830 - - - -

Personliga kostnader vuxna, kronor
Ensamstående Sambor

Summa personliga kostnader 2950 5320

Gemensamma hushållskostnader, kronor
Antal personer 1 2 3 4 5 6 7
Summa 
gemensamma 
kostnader

940 1050 1320 1500 1720 1960 2130

Marie Stjernström
Sektionschef
IFO Vuxen
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2016-02-15Socialförvaltningen
Ann-Gret Sillén
Socialchef

Yttrande och svar på Inspektionen för vård och omsorgs 
begäran om upplysningar enligt tillsyn 
dnr 8.2-38877/2015

Förslag till beslut
Socialnämnden arbetsutskott föreslås besluta att
- Ställa sig bakom förvaltningens yttrande

Ärendebeskrivning

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har den 11 december 2015 mottagit en 
anmälan enligt lex Sarah från Hultsfreds kommun. Den anmälan hanteras i ett 
ärende men frågan om att socialnämnden i Hultsfreds kommun tillfälligt har 
stoppat mottagandet av ensamkommande barn lyfts ut och hanteras i detta 
separata ärende.
IVO begär ett yttrande av socialnämnden som inkluderar ett svar på är följande
fråga:
Hur säkerställer socialnämnden att de ensamkommande barn som anvisas till 
kommunen får boende och det stöd de behöver?

Förvaltningschef har skrivit ett yttrande bil.1 som även inkluderar ett svar på 
den fråga som IVO ställde i inspektionsmeddelande, bil.2

Hultsfreds kommun 2016-02-15
Ann-Gret Sillén
Socialchef

 

26



1 (1)Tjänsteskrivelse

2016-02-15Socialförvaltningen
Ann-Gret Sillén
Socialchef

Projektplan Äldreboendeutredning
Förslag till beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslås besluta att
- ställa sig bakom det samarbetsavtal och den projektplan som upprättats 

mellan Riksbyggen och Hultsfreds kommun

Sammanfattning
Socialnämnden tog 2014-11-17 beslut om att föreslå fullmäktige att en 
upphandla en kartläggning och analys av befintliga särskilda boenden i 
Hultsfreds kommun. Kartläggningen skulle även beskriva framtida behov av 
särskilda boenden. En upphandling har nu genomförts och ett samarbetsavtal 
samt projektplan mellan Riksbyggen och Hultsfreds kommun finns nu 
framtaget.

Ärendebeskrivning
Sedan 2014 har behovet av en äldreboendeutredning diskuterats i olika forum. I 
december 2014 fattade socialnämnden sitt beslut om att föreslå fullmäktige att 
en upphandling skulle ske av kartläggning. Kartläggningen skulle innehålla 
dels en analys av underhålls- och renoveringsbehov av befintliga särskilda 
boenden samt en kartläggning av hur framtidens behov av särskilt boende bör 
planeras.
Samtliga särskilda boenden oavsett ägare skulle ingå i analysen. Samtidigt 
skulle också konsekvenserna av att fastigheterna övergår från kommunalt 
ägande till att ägas av en hyresrättsförening utredas.
Upphandlingen är nu genomförd och det blev Riksbyggen som utsågs till att 
genomföra kartläggningen och analysen.
En projektplan samt ett samarbetsavtal har nu tagits fram, finns med i 
handlingarna till detta ärende som bil, 1.
Tjänsteskrivelsen som låg till grund för socialnämndens beslut att genomföra 
upphandling finns med som bil, 2.

Ann-Gret Sillén
Socialchef

27


	Kallelse förstasida
	Tjänsteskrivelse Feriepraktik 2016 v 2.1
	Tjänsteskrivelse Feriepraktik 2016 v 2.1
	Sida 1
	Sida 2


	Patientsäkerhetsberättelse Hultsfred för år 2015
	Patientsäkerhetsberättelse Hultsfred för år 2015
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18
	Sida 19
	Sida 20
	Sida 21


	Tjänsteskrivelse riksnorm 2016
	Tjänsteskrivelse riksnorm 2016

	Tjänsteskrivelse med förslag till beslut gällande yttrande till IVO
	Tjänsteskrivelse med förslag till beslut gällande yttrande till IVO

	Projektplan äldreboendeutredning
	Projektplan äldreboendeutredning


