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Sammanfattning
I rapporten redovisas resultat, sammanställningar och analyser för verksamhetsåret 2019 på
Sociala omsorgsförvaltningen. Nedan presenteras en sammanfattning av dessa:


Kvalitetsledningssystemets grundläggande beståndsdelar, det vill säga processer och
rutiner, har haft ett särskilt fokus under 2019. På Sociala omsorgsförvaltningen har
inventering av befintliga rutiner genomförts och vid behov reviderats för att därefter lagts
in i Canea.



Under våren 2019 genomfördes en utredning på Sociala omsorgsförvaltningen med syfte
att kartlägga i vilken grad och på vilket sätt förvaltningens olika verksamheter; myndighet,
verkställighet och hälso- och sjukvårdsorganisationen arbetar med egenkontroller. Utifrån
resultatet bör det under 2020 vara ett särskilt fokus att tillsammans med verksamheterna
arbeta vidare med egenkontroller.



För fjärde året i rad genomförde Sociala omsorgsförvaltningen SKR:s brukarenkät riktat
mot personer med funktionsnedsättning. På Sociala omsorgsförvaltningen var det totalt
423 personer som besvarade enkäten, en ökning med 59 procent mot 2018. Resultatet
visar att trivseln och självbestämmande har ökat i alla verksamheter som var med i
brukarundersökningen förra året. Det finns dock ett behov förbättring inom flera
områden samt behov av systematik i omhändertagande av undersökningens resultat.



Granskning av social dokumentation i samband med utredningarna gällande lex Sarah
samt verksamhetstillsyn visade att kunskapen om social dokumentation är bristande.
Bristerna påvisas i att personal inte har tillräckligt med kunskap om helheten i den sociala
dokumentationen. Social dokumentation behöver lyftas som en helhet och inte enbart
genomförandeplanen. Bristerna handlar även om att händelser av vikt inte dokumenteras
och det som avviker från genomförandeplanen dokumenteras inte som
åtgärdsregistrering eller avvikelse.



Journalgranskningar av MAS/MAR visar att det fortfarande finns förbättringsbehov
av kvaliteten i patientjournalen. Granskningarna har också visat att det är svårt att
följa patientens delaktighet.



Vårdinventeringen visar att 75 % (341 personer av 441 personer med hälso- och
sjukvårdsinsatser) behöver stöd med sin läkemedelshantering genom att sjuksköterska har
övertaget läkemedelsansvaret helt eller delvis.



Analys av avvikelser under 2019 visar att det har skett en ökning av registrerade avvikelser
2019 jämfört med 2018. Dock är antalet LSS- och SOL-avvikelser mycket få i förhållande
till antal insatser som utförs. Totalt finns det 49 enheter/verksamheter (utav ca 100) som
helt saknar upprättad SoL- eller LSS-avvikelse under 2019.



Under 2019 har totalt 34 rapporter om risk för missförhållande inkommit. 31 av dem blev
avslutade under året. Alla 34 rapporter ledde till utredning. Utav de 31 avslutade inkomna
rapporter bedömdes 9 som inget missförhållande, 7 som risk för missförhållande, 11 som
missförhållande och 4 som påtaglig risk för allvarligt missförhållande eller allvarligt
missförhållande.
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Begreppsdefinitioner










Brukare - enskild med beslutad insats enligt SoL och/eller LSS
Den enskilde - i det här dokumentet menas med begreppet den enskilde patient, brukare
och klient.
Egenkontroll - systematisk uppföljning och utvärdering av den egna verksamheten samt
kontroll av att den bedrivs enligt de processer och rutiner som ingår i verksamhetens
ledningssystem.
Huvudman - myndighet eller organisation som juridiskt och ekonomiskt har ansvaret för
viss verksamhet.1 Respektive nämnd inom det sociala klustret är huvudman för den
verksamhet dess reglemente definierar. För verksamheter som bedrivs på entreprenad
enligt LOV (Lagen om valfrihet) eller LOU (Lagen om offentlig upphandling) kvarstår
huvudmannaskapet hos nämnden men enskilda avtal reglerar genomföraransvar för olika
delar av kvalitet - och uppföljningsarbetet. Ansvaret för patientsäkerhet kvarstår alltid hos
huvudmannen.
Kvalitet - Att en verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller för verksamheten enligt
lagar och andra föreskrifter om hälso- och sjukvård, socialtjänst och stöd och service till
vissa funktionshindrade och beslut som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter.
Ledningssystem - System för att fastställa principer för ledning av verksamheten.
Patient – enskild inskriven i HSV (hälso- och sjukvård)
Sociala klustret – ett samlingsbegrepp för arbetslivsförvaltningen, individ och
familjeomsorgen, sociala omsorgsförvaltningen samt vård- och äldreförvaltningen i Borås
stad

Förkortningar
BPSD - Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens
GDPR - The General Data Protection Regulation
HSL - Hälso- och sjukvårdslagen
HSLF-FS - Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst,
läkemedel, folkhälsa m.m.
IBIC - Individens behov i centrum
IVO - Inspektionen för vård- och omsorg
KAL - Kompetens och personalförsörjning, arbetsvillkor och lönebildning
LOV - Lagen om valfrihet
LOU - Lagen om offentlig upphandling
LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
MAS - Medicinskt ansvarig sjuksköterska
MAR - Medicinskt ansvarig för rehabilitering
MCSS- System för mobil digital signering
NPÖ - Nationell patientöversikt
PPM - Punktprevalensmätning som genomförs av SKL
SAS - Socialt ansvarig samordnare
SFS - Svensk författningssamling
SIP - Samordnad individuell plan
SKL - Sveriges kommuner och landsting
1

Socialstyrelsens termbank
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SOL - Socialtjänstlagen
SOSFS - Socialstyrelsens författningssamling
VGR -Västra Götalandsregionen
ViSam- Beslutsstöd för sjuksköterskor
Viva - Verksamhetssystem för dokumentation
VÄF - Vård- och äldreförvaltningen
ÖJ - Öppna jämförelser

4

Förvaltningens arbete med patientsäkerhet och
kvalitet
Detta dokument är en beskrivning av det patientsäkerhets- och kvalitetsarbete som bedrivits
inom Sociala omsorgsförvaltningen under 2019. Utförare av socialtjänst och verksamhet utifrån
lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade ska årligen upprätta en sammanhållen
kvalitetsberättelse. Syftet med kvalitetsberättelsen är bland annat att beskriva arbetet med att
systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet under året som gått,
beskriva vilka åtgärder som gjorts för att säkra kvalitet samt redovisa vilka resultat som uppnåtts.
Enligt patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 ska vårdgivaren skriva en patientsäkerhetsberättelse.
Idén med patientsäkerhetsberättelsen är att öppet och tydligt för alla redovisa strategier, mål och
resultat av arbetet med att förbättra patientsäkerheten.
Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att bedöma hur arbetet
med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten har bedrivits i verksamhetens
olika delar, och att informationsbehovet hos externa intressenter tillgodoses enligt SOSFS 2011:9
7 kap. 3 §. Patientsäkerhetsberättelsen bör utformas så att den kan ingå i vårdgivarens
ledningssystem för patientsäkerhet. Patientsäkerhetsberättelsen ska vara färdig senast den 1 mars
varje år.

Övergripande mål och strategier
SFS 2010:659,3 kap. 1 § och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1§
Förvaltningens övergripande mål för kvalitetsarbetet är att arbeta både strategiskt, hållbart och
operativt. Kvalitetsarbetet bedrivs genom utvecklingsarbeten utifrån nämndens prioriterade
frågor, skapa och implementera ett fullgott kvalitetsledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete samt att utvärdera, följa upp, granska och analysera verksamheten.

Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhets- och kvalitetsarbetet
SFS 2010:659,3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1
Nämnd
Nämnden är vårdgivare och ansvarar för att det finns ett ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete och ytterst för verksamhetens kvalitet.
Förvaltningschef
Förvaltningschefen har ett övergripande ansvar för att innehållet i ledningssystemet är
ändamålsenligt och för att ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivs. Förvaltningschefen ansvarar
också för att det tydligt framgår hur roller och ansvar fördelas i ledningssystemet.
Verksamhetschef enligt HSL
Ledningen inom hälso- och sjukvård ska enligt lag vara organiserad så att det säkerställs hög
patientsäkerhet och god kvalitet. I varje nämnd ska det beslutas vem som har det samlade
ansvaret för hälso- och sjukvårdsverksamheten och är ansvarig verksamhetschef enligt HSL.
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Verksamhetschef/Enhetschef
Enhetschefen ansvarar för att inom sitt verksamhetsområde att systematiskt och fortlöpande
utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Enhetschef ska planera, leda, kontrollera, följa upp,
utvärdera och förbättra verksamheten samt dokumentera kvalitetsarbetet.
Medarbetarna
All personal ska vara delaktig i kvalitetsarbetet och på enhetsnivå kan arbetsplatsträffar vara
forum för kvalitetsfrågor.
Chef för kvalitets- och utvecklingsfunktioner
Chef för kvalitet- och utvecklingsenheter har ansvar för att samordna och organisera
kvalitetsarbetet inom förvaltningen.
MAS/MAR
Medicinskt ansvarig sjuksköterska och Medicinskt ansvarig för rehabilitering arbetar övergripande
med hälso- och sjukvårdsfrågor i Borås Stad. Ansvaret är lagstyrt för att patienterna ska få en
säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde. I
uppdraget ingår kvalitetssäkring av hälso- och sjukvårdens processer och rutiner samt uppföljning
och utvärdering av patientsäkerhet och vårdkvalitet. MAS/MAR utreder och anmäler Lex Maria
till IVO.
SAS (Tillsynsansvarig över socialtjänst)
SAS socialt ansvarig samordnare har till uppgift att utveckla, säkra och följa upp delar av det
systematiska kvalitetsarbetet samt utöva tillsyn över verksamheter. SAS kvalitetssäkrar
verksamheternas rutiner och processer samt initierar behov av förändring. SAS ansvarar även för
att bedriva omvärlds- och lagkravsbevakning. SAS utreder inkomna lex Sarah rapporter och
anmäler allvarliga missförhållanden till IVO.

Struktur för uppföljning/utvärdering
SOSFS 2011:9 3 kap. 2 §
För att få en tydlig struktur över uppföljning och utvärdering utgår verksamheten från
processkartan för egenkontroll.
Uppföljning och utvärdering utgår i huvudsak ifrån verksamhetsplan, resultat från
undersökningar, resultat från egenkontroll, verksamhetsbesök från MAS/MAR/SAS, inkomna
synpunkter/klagomål, rapporterade avvikelser samt Lex Maria och Lex Sarah.
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Hur patientsäkerhets- och kvalitetsarbete har bedrivits samt vilka
åtgärder som genomförts
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 1-2
Förvaltningen har under året arbetat med fortsatt implementering av ledningssystemet för
kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9. Föreskriften innebär bland annat att förvaltningen har i
uppgift att identifiera, beskriva och fastställa de processer som behövs för att säkra
verksamhetens kvalitet. Kvalitetsledningssystemets grundläggande beståndsdelar, det vill säga
processer och rutiner, har haft ett särskilt fokus under 2019. På Sociala omsorgsförvaltningen har
inventering av befintliga rutiner genomförts och vid behov reviderats för att därefter lagts in i
Canea.
Under 2020 kommer arbetet med processer och rutiner att fortsätta. Däribland
avvikelseprocessen som kommer implementeras från januari 2020 samt påbörja ett processarbete
i Sociala klustret gällande organisatoriska avvikelser.

I SOSFS 2011:9 anges också att kvalitetsledningssystemet ska vara känt av organisationens
medarbetare, samtliga ska arbeta i enlighet med befintliga processer och rutiner. För detta krävs
ett omfattande implementeringsarbete som kommer att kräva mycket arbete även
fortsättningsvis.
Verksamheten har ett ansvar att bedriva en god och säker hälso- och sjukvård. Brist på
arbetsterapeuter, fysioterapeuter, sjuksköterskor och vikarier för att täcka ordinarie personals
frånvaro har påverkat möjligheten att vidareutveckla verksamheten och fokus har istället varit att
förvalta samt upprätthålla patientsäkerheten och kvaliteten för den enskilde. Medicinskt ansvariga
har genomfört introduktion i hälso- och sjukvård med legitimerad personal och enhetschefer.
Samverkan sker regelbundet med verksamhetschefer och förvaltningsledning. Socialstyrelsens
Nationella riktlinjer inom flera områden och diagnoser ger en vägledning i hur evidensbaserat
bedrivs inom hälso- och sjukvården.
Det pågår ett fortsatt arbete med gränsdragningen mellan Sociala omsorgsnämnden och Vårdoch äldre- nämnden. Det primära syftet var att samla all demensvård under en och samma
nämnd samt att de båda nämnderna i så stor utsträckning som möjlighet hade både
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myndighetsutövningen och utförandet för de verksamheter och ansvarsområden nämnden har
i sitt reglemente. Under 2019 har den ändrade gränsdragningen diskuterats i olika
sammanhang och i partssammansatta arbetsgrupper. Ett förslag till gränsdragning har
överlämnats till förvaltningscheferna för beslut.
Fler genomförda åtgärder med fokus på kvalitet- och patientsäkerhetsarbete
under 2019 på Sociala omsorgsförvaltningen:


MCSS, Medication Care Support System, är ett digitalt verktyg för signeringslistor och
delegeringar för att öka patientsäkerheten. Under hösten påbörjades planeringen av
införandet. MCSS består av två delar, ett webbverktyg och en app. Legitimerad
personal lägger upp insatser och delegeringar i webbverktyget. Baspersonal signerar
insatserna när de utförs hos patienterna i MCSS-app i telefonen.



Rutinen för skydds- och begränsningsåtgärder har reviderats. Ett förbättringsarbete har
påbörjats för att kunna följa statistik på insatta skydds- och begränsningsåtgärder på ett
strukturerat sätt.



MAS, MAR och SAS har tillsammans genomfört verksamhetstillsyner samt arbetat
med kvalitetsuppföljning genom journalgranskning och analys av händelser.



Stödanvändarträffar med fokus på kompetenshöjning kring avvikelsearbete



Processkartläggning och upprättande av samverkansrutiner mellan boendestöd och
myndighet.



Uppföljning av genomförandeplansutbildningar och metodstöd ute på enheterna.



Lättlästutbildning för tjänstepersoner.



Klarspråksutbildning för förvaltningens myndighetsutövning och stödfunktioner.



Upprättande av kvalitetsdokument för förvaltningens samtliga insatser inom
verkställighet för att tydliggöra lagkrav, förordningar, mål och riktlinjer som ställs på
dessa verksamheter.



Workshops för enhetschefer om Delegeringsprocessen inklusive ansvarsfördelning.
Enhetschefer för privat regi inom bostad med särskild service enligt LSS och personlig
assistans samt daglig verksamhet har bjudits in att medverka.



Workshop för enhetschefer om hur verkställighet och hälso- och sjukvårdsorganisationen
ska samarbeta kring skydds- och begränsningsåtgärder.



Workshop för enhetschefer i ansvarsfördelning gällande medicintekniska produkter.



Samverkansmöten med privata utförare, två möten per termin med Attendo.
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Introduktionsutbildning för enhetschefer i egen regi samt enhetchefer på Attendo.



Anordnat heldag för alla enhetschefer samt förskrivare



Introduktion för Baspersonal semestervikarier



Indelning av legitimerad personal i mindre team, så att man begränsar sina kontaktytor
något.



Upprättande av interna samverkansrutiner mellan daglig
verksamhet/myndighet/gruppbostad.



Översyn av processer och arbetssätt vid boplaceringar.



Förtydligad process samt genomförande när det gäller introduktion av baspersonal.



Kollegial granskning av genomförandeplaner utifrån kvalitetsmål.



Uppföljning av brukarenkät inom daglig verksamhet och utformat mål för att stärka
brukarnas delaktighet.
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Egenkontroll
SOSFS 2011:9, 5 kap. 2§, 7 kap. 2 § p2
Egenkontroll är en systematisk uppföljning och utvärdering av den egna verksamheten.
Egenkontroll innebär därmed att granska den verksamhet som har bedrivits eller att verksamhet
bedrivs enligt processer och rutiner som ingår i verksamhetens ledningssystem. Under 2019 har
uppföljning genom egenkontroll genomförts inom bland annat följande områden:










ÖJ – öppna jämförelser (Undersökning från Socialstyrelsen för att jämföra information
om kvalitet, resultat och kostnader inom olika verksamhetsområden)
Brukarundersökning inom funktionshinderområdet (Undersökning från SKR)
Analys av inkomna synpunkter och klagomål
Analysteam som analyserar förvaltningens avvikelser
Arbete med förvaltningens interna kontroll som omfattar riskanalys och uppföljning
Verksamhetstillsyn av MAS/MAR/SAS har genomförts utifrån gällande lagstiftning
Vårdinventering av hälso- och sjukvårdsinsatser har genomförts under hösten
Kontinuerlig journalgranskning av MAS/MAR/SAS i samband med verksamhetstillsyner,
utredningar och avvikelser
Läkemedelsenkät en gång per år

Ovan nämnda egenkontroller sker på en övergripande nivå. Under 2020 är ett särskilt fokus att
tillsammans med verksamheterna, identifiera egenkontroller som behövs för att kunna säkra en
god kvalitet i det dagliga, löpande arbetet och som enhetschef och medarbetare kan använda som
ett stöd och en hjälp i uppföljningen av verksamheten.

Samverkan för trygg och säker vård och omsorg
Samverkan med externa aktörer

SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 §, 7 kap. 3 § p 3
Samverkan mellan VGR och kommunerna i regionen regleras i hälso- och sjukvårdvårdsavtalet.
Delregional styrning sker via Närvårdssamverkan Södra Älvsborg. Det finns även lokala
överenskommelser till exempel mellan kommunen och primärvården.
Informationsöverföring mellan enheter/verksamheter eller olika vårdgivare (t.ex. mellan sjukhus
och hemsjukvården) innebär risker om inte väsentlig information överförs. Ett av de vanligaste
riskområdena är brister i kommunikation och samverkan vid vårdens övergångar. Detta
uppmärksammas bland annat i avvikelser i vårdsamverkan. NPÖ ger legitimerad personal
möjlighet att efter samtycke läsa delar av patientens journal hos andra vårdgivare. Detta
underlättar kommunikation och informationsöverföring. I dagsläget kan inte andra vårdgivare ta
del av den journal som skrivs i vårt verksamhetssystem Viva.
Den nya lagstiftningen ”Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård” trädde i kraft
1 januari 2018. Ett fortsatt arbete pågår i samverkan för att den enskilde ska få en trygg och säker
vård och omsorg.
Under året har även ett evidensbaserat beslutsstöd för sjuksköterskor införts benämnt ViSam.
Beslutsstödet ska leda till att patienten får vård på rätt vårdnivå och att informationsöverföringen
till andra vårdgivare säkras.
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Samverkan mellan interna aktörer

Intern samverkan regleras i olika rutiner. Exempel på sådana rutiner är






Teammöten inom verksamheten är en samverkansform mellan de professioner som finns
kring brukaren
Kontakt med legitimerad personal för omvårdnadspersonal
Sjuksköterskeinsatser hela dygnet, samordning och ansvar
Rutin för brukare/patient som tillfälligt vistas utanför egen verksamhet
Rutin informationsöverföring och klargörande av hälso- och sjukvårdsansvar för personer
inom funktionshinderverksamheten och psykiatrin

Samverkan med patienter, brukare, klienter och närstående

SFS 2010:659 3 kap. 4 §
Samverkan innebär att den enskilde ska beredas möjlighet till delaktighet i och inflytande över sin
vårdplanering, genomförandeplan, vård- och rehabiliteringsplaner och uppföljning av avvikelser
samt möjlighet att bli hörd vid utredning av lex Maria och lex Sarah.
I förvaltningens kvalitetsledningssystem regleras arbetet med vårdplanering och
genomförandeplaner via processer och rutiner. Där framgår hur den enskildes rätt till delaktighet
och inflytande ska tillgodoses. Under 2018 och 2019 har Kvalitet- och utvecklingsenheten
genomfört genomförandeplansutbildning för personal inom boendesektionen och daglig
verksamhet. Under 2020 fortsätter utbildningsinsatserna med fokus på medarbetare inom
personlig assistans. Utbildningen syftar till att personalen får ett metodstöd, vilket gör att alla
utgår från samma material när de ska upprätta eller revidera genomförandeplaner som ska leda till
utökad delaktighet för brukarna.
Inom hälso- och sjukvården är vårdplan och rehabiliteringsplan grunden för samverkan med
patienten, där dialog och mål sätts upp. Inom socialtjänstens område är genomförandeplanen och
brukarens delaktighet som är grunden för samverkan, genom dialog och beskrivning av hur
stödet ska ges samt att mål sätts upp.
Under 2018-2019 arbetade förvaltningen med bearbetning av skriftlig information som lämnas till
brukarna. Metoden som använts heter ”Klarspråk” och innebär att myndighetstexter skrivs på ett
välskrivet, obyråkratiskt och okomplicerat sätt. Det handlar ytterst om demokrati: att alla ska ha
tillgång till och rätt att förstå vad som står i texter som skrivs av myndigheterna. Detta är ett
utvecklingsarbete som kommer att fortsätta under 2020.
För att öka inflytandet och delaktigheten inom funktionshinderområdet finns brukarråd och
anhörigråd på vissa av enheterna. Det finns även ett centralt funktionshinderråd som spänner
över hela Borås Stad. Utöver detta har det genomförts brukar- och anhörigmöten samt
medborgardialog med fokus på framtidens boenden.

Riskanalys
SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 §
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Att utvärdera risker är ett förebyggande arbete och ska omfatta verksamhetens samtliga delar.
Verksamheten bedömer fortlöpande om det finns risk för att händelser kan inträffa som kan
medföra brister i verksamhetens kvalitet. För varje sådan händelse ska verksamheten:



Uppskatta sannolikheten för att händelsen inträffar
Bedöma vilka negativa konsekvenser som skulle kunna bli följden av händelsen

Utifrån intern kontroll som regleras i kommunallagen anger Borås Stad att det årligen ska antas
interna kontrollplaner. Dessa ska revideras årligen utifrån en förnyad prövning genom en riskoch väsentlighetsanalys. Identifierade riskområden ligger till grund för nämndens internkontroll.

Informationssäkerhet
HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1§
Förvaltningen jobbar kontinuerligt med informationssäkerheten, dels på en förvaltningsnivå
genom att fortsätta klassificeringarna/identifieringen av eventuella säkerhetsbrister samt åtgärder
i samtliga system som används av förvaltningen men också på en central nivå i Borås Stad. Detta
med hjälp av ett större nätverk mellan förvaltningarna i Borås stad och närliggande kommuner.
Förvaltningen har också blivit granskad av Boråsregionens Dataskyddsombud för att säkerställa
att förvaltningen jobbar på rätt sätt med informationssäkerhet och med dataskyddsförordningen.


Informationssäkerhetsklassificering har gjorts i systemet MCSS (Digitala signeringslistor)
och konsekvensbedömning har gjorts i appen Viva Omsorg.



Ett arbete med att förbättra och förenkla loggning av användare utefter de krav som finns
har inletts och kommer att fortsätta under 2020.



En förbättring har gjorts av processen för registervård i våra system vilket gör att vi
ytterligare begränsar informationsflödet.



MAS/MAR/SAS har granskat journaler i samband med verksamhetstillsyner och vid
utredningar. Granskning har skett av ärenden i SAMSA av MAS/MAR.

Avvikelser, synpunkter och klagomål
SOSFS: 2011:9, 5 kap. 3-8 §
Den som bedriver verksamhet ska ta emot och utreda klagomål och synpunkter om
verksamhetens kvalitet. Med klagomål avses att någon klagar på att verksamheten inte uppnår
kvalitet. Med synpunkt avses övrigt som till exempel beröm eller förslag till förbättringar. De
mottagna klagomålen och synpunkterna ska utredas och utredningen ska leda till att den som
bedriver verksamhet ska kunna ta ställning till om det förekommit avvikelser i verksamheten.
Synpunkter och klagomålshanteringen görs i IT-stödet Infracontrol som nås via www.boras.se.
Förvaltningen ska arbeta enligt Borås Stads rutiner för synpunktshantering samt
avvikelsehantering enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL), Socialtjänstlagen (SoL) och Lag om
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
En avvikelse inom SoL, LSS och HSL innebär att det uppstått en intern brist/fel som drabbat
den enskilde. All personal inom verksamheten har skyldighet att rapportera dessa fel och brister
inom verksamheten. Definitionen av en avvikelse enligt SoL, LSS och HSL är när det inträffade
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avviker från god kvalitet och god ordning genom avsteg från fastställda rutiner,
genomförandeplaner, vårdplaner eller andra överenskommelser.
En gemensam process med tillhörande instruktioner och utbildningsmaterial för avvikelser
och lex Sarah har utarbetats i det sociala klustret. Som stöd för verksamheten har en
webbutbildning som riktar sig till baspersonalen och en webbutbildning som riktar sig till
legitimerad personal och chefer utarbetats. Under året har information getts till enhetschefer
via verksamhetsledningar, legitimerad personal via APT och stödanvändare inom hemtjänst
och korttid via stödanvändarträffar. Verksamhetssystemet Viva har anpassats för att stödja
processen.
I syfte att lära av varandra och att förhindra att liknande händelser inträffar på nytt, måste
avvikelser/synpunkter diskuteras och analyseras. Med utgångspunkt från analysen ska
verksamheterna identifiera riskområden och handlingsplaner bör upprättas. Idag saknas en
systematik och tydlighet i hur enhetschefer och verksamhetschefer hanterar avvikelserna och
hur dessa diskuteras tillsammans med medarbetare. MAS/MAR/SAS och
förvaltningscontroller följer upp förvaltningens alla avvikelser en gång per halvår. De
sammanställs och analyseras och presenteras för förvaltningsledningen.

Lex Maria
HSLF-FS 2017:40, 3 kap. 1§ och SOSFS 2011:9 7 kap sista stycket

Vårdgivaren ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig
vårdskada till IVO. Händelserna utreds av MAS/MAR som också bedömer om en anmälan ska
göras. IVO säkerställer att utredningen är fullständig och att de eventuella åtgärder och
förändringar i verksamheten som vårdgivaren vidtagit är adekvata.

Lex Sarah
14 kap. 3-6 §§ SoL, SOSFS 2011:5, 24b § LSS
Var och en som är verksam inom berörda verksamheter utifrån SoL och LSS omfattas av
skyldigheten att rapportera händelse som orsakar risk för missförhållande eller missförhållande
enligt gällande lagstiftning. Dessa händelser utreds av SAS som också bedömer om en anmälan
ska göras, samt föreslår åtgärder som bör tas fram för att säkerställa att missförhållandet inte kan
hända igen.
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Resultat och analys
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3

Egenkontroll
Under våren 2019 genomfördes en utredning på Sociala omsorgsförvaltningen med syfte att
kartlägga i vilken grad och på vilket sätt förvaltningens olika verksamheter; myndighet,
verkställighet och hälso- och sjukvårdsorganisationen arbetar med egenkontroller.
Resultatet av utredningen visade att:






Det skiljer sig åt vilka egenkontroller som genomförs idag. Många egenkontroller görs
idag inom myndighet men färre i verkställigheten.
Framförallt görs egenkontroller som är fastlagda genom rutin, föreskrift eller lag vilka
enhetschef oftast inte har initierat såsom ekonomi, SAM och HSL. Det finns en önskan
att som enhetschef ha större mandat vilka egenkontroller som ska genomföras i
verksamheten.
På verkställigheten finns en generell osäkerhet gällande egenkontroller. Både vad som
menas, egenkontrollens syfte och vilka egenkontroller som ska/kan göras.
Alla verksamheter i förvaltningen ser ett behov att strukturera egenkontrollerna på ett
bättre sätt. Likaså att det finns en gemensam önskan att det bör göras sammanfattande
analyser av egenkontrollernas resultat, både på verksamhet- och förvaltningsövergripande
nivå. Genom att få till en systematik och identifiera gemensamma slutsatser, inte bara
utifrån varje verksamhet, tydliggör det vilka åtgärder som behöver vidtas för att förbättra
kvaliteten i hela förvaltningen. Enhetschefen får därmed också stöd och hjälp i att kunna
arbeta vidare utifrån egenkontrollens resultat, både från stödfunktioner, verksamhetschef
och enhetschefskollegor.

Utifrån resultatet bör det under 2020 vara ett särskilt fokus att tillsammans med verksamheterna
arbeta vidare med egenkontroller utifrån ovan nämnda punkter.
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Genomförda egenkontroller – övergripande analys och resultat
Brukarundersökningen
För fjärde året i rad genomförde Sociala omsorgsförvaltningen SKR:s brukarenkät riktat mot
personer med funktionsnedsättning. Nytt för årets brukarundersökning är att brukare med insats
personlig assistans har medverkat i undersökningen.
På Sociala omsorgsförvaltningen var det totalt 423 personer som besvarade enkäten, en ökning
med 59 procent mot 2018 då 260 brukare medverkade. Ökningen kan bero på att insatsen
personlig assistans och boendestöd ingick i årets undersökning jämfört med 2018. Trots att det
har blivit en positiv ökning är det viktigt att notera att enkäten har besvarats av ca 50 % av alla
brukare som har insatser i förvaltningen. Under 2019 var 848 brukare registrerade som
respondenter, varav 423 personer av dessa medverkade. Det behövs därför ett fortsatt
omhändertagande och planering av utförandet för att möjliggöra att fler av förvaltningens
brukare besvarar enkäten. Genom att fler brukare besvarar enkäten får Sociala
omsorgsförvaltningen ett mer tillförlitligt resultat att arbeta utifrån och mer omfattande
information om hur brukarna upplever stöd, service och omsorg som ges varje dag, året om.
Genom analys av samtliga verksamheter visar resultatet att trivseln och självbestämmande har
ökat i alla verksamheter som var med i brukarundersökningen förra året. Likaså kan ses att flera
av de medverkande verksamheterna har förbättrat sina resultat jämfört med tidigare år. En
verksamhet som sticker ut är daglig verksamhet, som har förbättrat sina resultat på alla frågor
sedan 2018. De har också det högsta resultatet i Borås Stad på frågan om brukarna trivs på sin
dagliga verksamhet, nämligen 91 procent. En förklaring till den positiva utvecklingen kan vara att
daglig verksamhet under året arbetat mer intensivt med den enskildes medbestämmande och
kommunikation, utifrån föregående års resultat.
Brukarenkäten visar också på områden där Borås Stad behöver jobba för ett bättre resultat. Till
exempel är det fler personer i år som inte vet vem de ska vända sig till om något är dåligt.
Generellt sett ligger undersökningens resultat, för fem av sex verksamheter, något under riket i
stort på samtliga frågor i enkäten.
Sociala omsorgsförvaltningen behöver också fortsätta arbeta för bättre resultat inom bostad med
särskild service enligt socialtjänstlagen. På flera av frågorna är resultaten långt under
riksgenomsnittet. Samtidigt är det också lägre svarsfrekvens inom den verksamheten i år – knappt
hälften så många har svarat jämfört med förra året. Det kan i sig påverka resultaten.
Analys
Brukarenkäter är ett sätt att få kunskap om kvaliteten i våra olika verksamheter och hur brukarna
upplever utförandet av stöd, service och omsorg. Styrkan i enkäten är att vi kan följa utvecklingen
i Borås Stad över tid, mellan verksamheter samt jämföra hur kvaliteten i våra verksamheter står
sig nationellt.
Analysen av årets resultat visar flera positiva trender, däribland sticker daglig verksamhet ut
särskilt. Daglig verksamhet har använt undersökningens resultat på ett utmärkt sätt och arbetat
särskilt med två områden, som hade mindre bra resultat 2018. Genom medvetenhet om vad som
behöver förbättras har åtgärder vidtagits för att förbättra kommunikation och brukarnas
självbestämmande, något som i årets brukarundersökning visar sig ha haft god effekt. Daglig
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verksamhet sticker inte bara ut på ett positivt sätt i förvaltningen och i jämförelse med sina egna
resultat, utan också i riket ligger de över snittet.
De flesta verksamheter har förbättrat sina egna resultat mot föregående år men visar också att det
finns behov av fortsatt arbete på flera områden. Flera enhetschefer har redan påbörjat detta
arbete genom att välja ut en-två frågor att arbeta vidare med under året utifrån undersökningens
resultat. Likaså att nytt för i år är att enhetschefer fått stöd och metoder i hur verksamheterna kan
återkopplas till brukare och hur fortsatt dialog kan ske för att omhänderta resultatet och öka
kvaliteten i våra verksamheter.
Öppna jämförelser
Öppna jämförelser är en enkätundersökning som gör det möjligt att jämföra hälso- och
sjukvårdens och socialtjänstens kvalitet i hela Sverige med hjälp av indikatorer. Resultaten av
jämförelserna ger insyn och kan användas för att följa upp, analysera och utveckla hälso- och
sjukvårdens och socialtjänstens verksamheter på olika nivåer.
Frågorna i enkäten handlar främst om rutiner för samordning och samverkan,
kompetensutveckling hos personalen, vilka strukturerade metoder, arbetssätt och uppföljningar
som genomförs.
Årets resultat visar att det i stort är samma resultat som för 2018 men förbättring har skett på
följande punkter:
 Finns framtagna rutiner mellan LSS (både barn och vuxna), barn och unga, missbruk,
socialpsykiatri.
 Rutin för information om samordnad individuell plan (SIP)
 Rutin för att upptäcka tecken på våld eller andra övergrepp
 IBIC används i alla utredningar av vuxna personers behov av insatser enligt LSS
 Samlad kompetensutvecklingsplan för handläggare (SoL)
Följande bör ses över utifrån enkätens resultat:
 Aktuella samordningsrutiner mellan ekonomiskt bistånd, socialpsykiatri och
äldreomsorgen (internt)
 Aktuella överenskommelser mellan Sociala omsorgsförvaltningen och externa
samverkanspartners såsom psykiatrin, habiliteringen, Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen m.fl.
 Följa upp beviljade insatser enligt IBIC
 Användandet av standardiserade bedömningsmallar såsom DUDIT, AUDIT m.fl.
(Jämfört med jämförelsekommuner använder ingen dessa bedömningsinstrument)
 Systematisk uppföljning för att utveckla verksamheten (myndighet)
 Personalens hantering vid skyddade personuppgifter
Intern kontroll
Sociala omsorgsnämnden har påbörjat uppföljningen av planen för intern kontroll som gjordes
för 2019. Totalt identifierades 22 riskbilder. Utvärdering från internkontroll 2018, i samråd och
dialog med Kvalitet- och utvecklingsavdelningen centralt i staden, konstaterades att såväl
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kontrollmomentet och metoden för kontroll kunde göras på ett bättre sätt. Inför planen för 2020
gjorde Sociala omsorgsförvaltningen ett omtag genom att utveckla och förtydliga dess struktur,
metod och kontrollmoment. Planen för 2020 bygger på nämndens och förvaltningsledningens
identifierade riskbilder för alla verksamheter på Sociala omsorgsförvaltningen och inte per
verksamhetsområde såsom tidigare. Likaså har kontrollmomenten tydliggjorts för att säkra att
uppföljning sker med standardiserade metoder och därmed blir samma vid varje
uppföljningstillfälle.
Social dokumentation enligt LSS och SoL
SAS har ett uppdrag att genomföra granskning av social dokumentation i samband med
utredningarna gällande lex Sarah samt verksamhetstillsyn. De granskade verksamheterna samt
SAS granskning vid lex Sarah utredningar visar på att kunskapen om social dokumentation är
bristande. Bristerna påvisas i att personal inte har tillräckligt med kunskap om helheten i den
sociala dokumentationen. Förvaltningen har valt att göra en satsning i att baspersonal genomgår
utbildning som handlar endast om genomförandeplan. SAS ser att social dokumentation i sin
helhet behöver lyftas och inte bara delar av den sociala dokumentationen. Det finns brister i
innehållet i genomförandeplaner på enheter som har gått genomförandeplansutbildningen.
Bristerna handlar även om att händelser av vikt inte dokumenteras och det som avviker från
genomförandeplanen dokumenteras inte som åtgärdsregistrering eller avvikelse. Åtgärder för att
stärka social dokumentation är fortbildning, handledning och kompetenshöjning av baspersonal.
Detta kan göras genom att det finns stödpedagog som kan ge stöd på enheten eller genom att
t.ex. omorganisera stödpedagogerna till en egen organisation och att alla enheter tar del av deras
stöd.
Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering
Inom Sociala omsorgsförvaltningen har enhetschefer för LSS-bostäder, daglig verksamhet,
personlig assistans och socialpsykiatriboenden ansvarat för att göra egenkontrollen. 26 enkäter
har fyllts i och av dessa har 43 handlingsplaner upprättats. 8 av enheternas enkäter och
handlingsplaner har genomgått både intern och extern granskning av MAS. Granskningen visar
det är relevanta åtgärder som föreslås i handlingsplanerna. De vanligaste åtgärder i
handlingsplanerna är att rutiner behöver ses över eller skapas nya. Enhetschefen kommer att
informera baspersonal i olika möten samt att ansvarig sjuksköterska blir delaktig och bjuds in till
möten. Identifierade förbättringsområden är att enheterna behöver ta fram eller revidera lokala
instruktioner för läkemedelshantering samt tillse all personal arbetar efter dem. Både baspersonal
och enhetschefer behöver känna till vilka som ansvarar för att en delegering är aktuell och
signerad.
All delegerad personal ska göra kontroller av ordinationshandling/läkemedelslista innan
läkemedel ges till patient. Blanketten för signaturförtydliganden behöver användas av alla enheter.
Baspersonal behöver veta när sjuksköterska ska kontaktas vid läkemedelsfrågor, vid avvikande pglukos för insulinbehandlade diabetiker samt hur hantering av smärtplåster sker. För att personal
ska kunna hämta ut läkemedel på apotek behöver verksamheterna säkerställa att fullmakt ordnas.
Läkemedel
Vårdinventeringen visar att 75 % (341 personer av 441 personer med hälso- och
sjukvårdsinsatser) behöver stöd med sin läkemedelshantering genom att sjuksköterska har
övertaget läkemedelsansvaret helt eller delvis.
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Läkemedelsgenomgångar
Enligt rutin ska samtliga patienter som är inskrivna i Hälso- och sjukvården (där verksamheten
övertagit läkemedelsansvaret) ha en aktuell läkemedelsgenomgång minst en gång per år.
Läkemedelsgenomgångar är en återkommande punkt vid samverkansmöten mellan
vårdcentralerna och hemsjukvården i syfte att förbättra kvaliteten för patienten.
Trycksår
Under året har MAS och MAR genomfört en fördjupad analys av inkomna avvikelserapporter
trycksår. Djupgranskningen visar att trycksår delvis beror på att patienten inte vill medverka i
sin vård eller att trycksåret har uppkommit hos annan vårdgivare. Det finns fortfarande
trycksår som uppkommer i verksamheten som hade varit undvikbara. Nio trycksår har
rapporterats. Detta är en ökning från föregående år då fem trycksår rapporterades.
Riskbedömningar hälso- och sjukvård
2019 utfördes 245 riskbedömningar jämfört med förra årets 235. Trots att antalet
riskbedömningar har ökat något så finns ett förbättringsområde i att utveckla antalet
riskbedömningar samt bedömningar av arbetsterapeut och fysioterapeut. Ett utvecklingsområde
är även att se över behovet av andra riskbedömningar riktade mot de olika patientgrupperna.
Dokumentation enligt hälso- och sjukvård
MAS och MAR har granskat journaler i samband med verksamhetstillsyn och vid
utredningar. Journalgranskningar visar att det fortfarande finns förbättringsbehov av
kvaliteten i patientjournalen. Granskningarna har också visat att det är svårt att följa
patientens delaktighet. Det saknas en funktion som håller ihop och utvecklar hälso- och
sjukvårdsdokumentationen.
Från 1 januari 2019 är kommunerna skyldiga att lämna uppgifter om de vårdåtgärder som
utförs av legitimerad personal till register över insatser inom den kommunala hälso- och
sjukvården. Ett arbete har gjorts att uppdatera verksamhetssystemet Viva och
utbildningsinsatser har gjorts till legitimerad personal.
Verksamhetstillsyner MAS/MAR/SAS
MAS/MAR/SAS har under året genomfört planerade och oplanerade verksamhetstillsyner.
 Personlig assistans- tillsyn och uppföljning
 Krassegången- tillsyn och uppföljning
 Boendestöd- planerad tillsyn
 Daglig verksamhet- planerad tillsyn
Tillsynen påvisar att det finns förbättringsområden inom ett flertal områden. Samma områden
som identifierades vid föregående års granskningar är fortfarande aktuella. Områdena är:
 dokumentation utifrån lagrummen
 avvikelsehantering
 följsamhet till rutiner
Dokumentationen granskas vid besöken och visar att det finns brister i både SoL-, LSS- och
HSL-dokumentation. Inom vissa verksamheter finns en underrapportering vilket kan ses genom
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att följa statistik från 2018-2019. Boendestöd som granskades under året har efter tillsynen
bedrivit ett stort arbete kring inkomna avvikelser. Enhetschef har tillsammans med personalen
följt upp, analyserat och vidtagit åtgärder och med detta gjort förbättringar med ett gott resultat.
Verksamhetstillsyner SAS
 Korttidsverksamhet- planerad tillsyn
SAS har sett svårigheter att bedriva korttidsvistelse enligt LSS på grund av oklar rutin om hur
verksamheten ska arbeta med brukare som inte är inskrivna i hälso- och sjukvården utifrån
hjälpmedelsbehov. Det är ett pågående problem som behöver omhändertas i ett förtydligande där
det framgår vem som ansvarar för personliga hjälpmedel under vistelsen på korttiden.
Förtydligandet behöver ske mellan kommunen och regionen. Frågan är lämnad till
förvaltningschef.


Myndighet- planerad tillsyn

Tillsyn IVO
IVO har inte genomfört några tillsyner på Sociala omsorgsförvaltningen under 2019.

Riskanalys
Under 2019 har det inom förvaltningen genomförts två risk- och konsekvensanalyser på
förvaltningsövergripande nivå. Med utgångspunkt från genomförda riskanalyser har
handlingsplaner upprättats där risk identifierats. Enligt förvaltningens rutin ska handlingsplanerna
följas upp inom sex månader efter genomförd riskanalys.
Riskanalyserna har skett inför följande:
 Införa ett nytt arbetssätt för avvikelser i förvaltningen
 Förändring av förvaltningens process kring boplaceringar
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Avvikelser, synpunkter och klagomål
I augusti 2019 bildades ett analysteam i förvaltningen. Teamet består idag av MAS, MAR, SAS
och verksamhetscontroller men kan komma att ändras över tid. Analysteamets syfte är att
analysera avvikelser i förvaltningen, både övergripande och per verksamhet. Genom analysen ska
teamet vara ett stöd till förvaltningens chefer att utveckla avvikelsearbetet. Likaså ska teamet
stötta förvaltningen med att utifrån upprättade avvikelser se mönster och trender över tid.
Genom att teamet ser flera olika avvikelser som en helhet kan gemensamma nämnare identifieras.
Det kan bidra till att det blir ett lärande mellan och inom verksamheter men också att direkta och
mer långsiktiga, strategiska åtgärder vidtas för att avvikelsen inte ska ske igen.
Analysteamets första analys av avvikelser under 2019 på Sociala omsorgsförvaltningen är:









Ökning av registrerade avvikelser 2019 jämfört med 2018
Få registrerade LSS- och SoL-avvikelser i förhållande till antal insatser som utförs
HSL-avvikelser utgör majoritet av alla upprättade avvikelser där läkemedelsavvikelse är
den vanligast förekommande avvikelsen.
Majoritet av LSS-avvikelserna kategoriseras under ”Annat” vilket gör det svårt att
analysera dess resultat.
Stor variation enheter emellan i antal registrerade avvikelser. Förekommer
enheter/verksamheter som inte har någon upprättad avvikelse i Viva 2019. 37
enheter/verksamheter har 5 avvikelser eller mindre upprättade under denna tidsperiod.
Totalt finns under 2019 49 enheter/verksamheter utav ca 100 som helt saknar upprättad
SoL- eller LSS-avvikelse.
Analysteamets arbete innebär en överblicksbild på avvikelser. För att hitta rotorsaken
varför en avvikelse uppstått måste en grundligare analys göras på enhetsnivå av
verksamhetschef/enhetschef/medarbetare.
Analysteamets förslag är att perioden för analys ändras till september-september. Orsaken
är att göra det möjligt för verksamhet och förvaltningsledning att omhänderta resultatet
inför kommande verksamhetsår och tydliggöra mål/åtgärder i verksamhetsplan/budget.

Avvikelser HSL
Det har totalt rapporterats 1171 HSL avvikelser i verksamhetssystemet Viva. Motsvarande
siffra för 2018 var 1106.


Fall: totalt rapporterades 322 avvikelser. Under 2018 var motsvarande siffra 362.
 Läkemedel: totalt rapporterades 594 avvikelser. Under 2018 var motsvarande siffra 532.
 Övriga hälso- och sjukvårdsavvikelser: totalt rapporterades 255 avvikelser.
Avvikelser HSL i vårdsamverkan
63 avvikelser har skickats från Sociala Omsorgsförvaltningen till andra vårdgivare som mesta
berör brister i informationsöverföring, SIP möten, läkemedel samt vård och behandling. 13
avvikelser har inkommit till Sociala omsorgsförvaltningen från andra vårdgivare. Dessa har
handlat om brister i informationsöverföring samt vård och behandling.
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Avvikelser LSS
I verksamheten har 385 avvikelser rapporterats under 2019, varav 120 inkommer från egen
verksamhet och 265 från externa utförare. 111 LSS-avvikelser rapporterades år 2018 från egen
verksamhet och det finns ingen statistik från de externa eftersom de inte hade tillgång till
systemet VIVA.
Inrapporterade avvikelser 2019 handlar om:
-

Brister i bemötande:
Brister i fysisk miljö:
Brister i bemötande av
anställda:
Brister i rättssäkerhet vid
genomförande:
Ekonomiska övergrepp:
Fysiskt övergrepp:
Psykiskt övergrepp:
Annat:

123
26
8
2
5
42
24
186

Identifierade orsaker till avvikelserna är följande:
-

Bristande rutin:
Brister i kommunikationen:
Brister i samverkan:
Oklar ansvarsfördelning:
Otillräcklig information:
Otillräcklig instruktion:
Otillräckliga kunskaper:
Personalbrist:
Annat:

24
12
3
4
11
4
5
34
43

Riskanalyser i vår egen regi är gjorda. I 78 fall har man bedömt att avvikelsen inte har lett till
någon risk för brukaren och i 39 fall att det finns risker som behöver åtgärdas samt 3 allvarliga
risker.
Det behövs ett fördjupnings- och analysarbete när det gäller avvikelser. Verksamheten och
rapportörerna ska känna sig trygga och ha kompetens för att kunna bedöma när en händelse ska
rapporteras och utifrån vilken lagstiftning. Enhetscheferna behöver arbeta mera systematiskt med
avvikelser genom att följa upp och ge återkoppling i personalgruppen hur arbetet fortlöper med
avvikelserna. I statistiken framkommer att av de 385 rapporterade avvikelser är 136 inte uppföljda
(27 st. inom egen regi och 136 st. för externa utförare).
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Avvikelser SoL
I verksamheten har 236 SoL-avvikelser rapporterats (144 st. rapporterades för 2018).
Inrapporterade avvikelser handlar om:
-

Brister i bemötande:
Brister i fysisk miljö:
Brister i utförande av insatser:
Fysiskt övergrepp:
Psykiskt övergrepp:
Annat:

2
16
160
9
17
55

Identifierade orsaker till avvikelserna är följande:
-

Bristande rutin:
Brister i kommunikationen:
Brister i samverkan:
Oklar ansvarsfördelning:
Otillräcklig information:
Otillräcklig instruktion:
Otillräckliga kunskaper:
Personalbrist:
Annat:

19
16
9
6
5
2
8
170
53

Riskanalyser är gjorda av verksamheten och i 186 fall har man bedömt att avvikelsen inte har lett
till någon risk för brukaren och i 49 fall att det finns risker som behöver åtgärdas samt 4 allvarliga
risker.
Av de 236 SoL-avvikelserna var inte 11 uppföljda. SAS vill lyfta att boendestödsverksamheten har
bedrivit ett stort arbete kring inkomna avvikelser, följt upp dem, analyserat och vidtagit åtgärder
och med detta gjort förbättringar med ett gott resultat.
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Synpunkter och klagomål
Totalt 33 synpunkter har inkommit under 2019 (29 inkom under 2018). 31 utav dessa berör egen
verksamhet och två utav rör externa utförare. Inkomna synpunkter har under 2019 behandlats
var och en för sig. Analysen är att det rimligtvis borde vara fler registrerade synpunkter i
förhållande till de insatser och tjänster som utförs dagligen på Sociala omsorgsförvaltningen.
De synpunkter som inkommit är spridda över flera verksamhetsområden vilket gör det svårt att
dra några generella slutsatser. Den övergripande analysen visar dock att det främst handlar om
synpunkter på utförandet av stöd, service och omsorg samt frågor och synpunkter på beslut/ej
beviljade insatser. Det framkommer också att det är avsaknad av information eller missnöje med
svaret den enskilde eller dennes företrädare fått som föranleder synpunkten. Synpunkterna är
fördelade enligt följande:





Bemötande: 2
Tjänster: 22
Fysisk miljö: 6
Information: 3

Rutinen för synpunktshantering har delvis följts under året. 13 utav de totalt 33 inkomna
synpunkterna har överskridit svarstiden om 10 arbetsdagar. Vid jämförelse av antal inkomna
synpunkter 2017-2019 är antalet relativt konstant. En ökning ses år 2017 om 47 synpunkter där
majoritet rörde privata utförare. Flera åtgärder vidtogs därför mellan 2018-2019. Bland annat
upprättades en uppföljningsplan för att säkerställa en god kvalitet i verksamheterna och att
utföraren genomförde det som var beskrivit i anbudet och i förfrågningsunderlag. Likaså inleddes
en regelbunden samverkan och dialog en gång varje kvartal. Det tydliggjordes också, gentemot
brukare, närstående och personal, vilka krav Sociala omsorgsförvaltningen ställer på utföraren.
Transparensen och regelbunden uppföljning kan ses som åtgärder som lett till att antal
synpunkter på privat verksamhet har minskat och att utföraren idag genomför uppdraget i Borås
Stad på ett bra sätt.
En lärdom under 2019 är att inkomna synpunkter från och med 2020 kommer ingå som en del i
förvaltningens analysteam. Synpunkter/klagomål kommer tillsammans med förvaltningens
individavvikelser, Lex Sarah och Lex Maria utgöra en del i förvaltningens systematiska analys.
Analysen presenteras två gånger per år för förvaltningsledning och utgör ett underlag för
prioritering och målstyrning i arbetet med ständiga förbättringar.
Att omhänderta och analysera de synpunkter som inkommer i verksamheten utgör också en del i
det kvalitetsarbete som ställs på varje enhetschef att genomföra i sin verksamhet. Därför kommer
också enhetscheferna i förvaltningen under 2020 få en sammanställning av sina olika resultat. En
annan åtgärd för att skapa bättre följsamhet är att rutinen för synpunktshantering lyfts in i det
kvalitetsdokument som upprättats för Sociala omsorgsförvaltningens nio olika utförare inom
verkställigheten. Kvalitetsdokumentets syfte är att tydliggöra vilka kvalitetskrav som ställs på
förvaltningens verksamheter utifrån lagkrav, föreskrifter och Borås Stads policys och rutiner.
Genom att rutinen för synpunktshantering har tydliggjorts och ingår som en del av fler i
förvaltningens kvalitetskrav, är förhoppningen att medvetandegöra och förbättra följsamheten till
rutinen jämfört med idag. Sociala omsorgsförvaltningen behöver dock aktivt fortsätta arbetet för
att få synpunkter/klagomål att bli en viktig del i det systematiska kvalitetsarbetet.
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Välfärdsteknik
Under året 2019 har Sociala omsorgsförvaltningen arbetat med flera förstudier och skapat
planeringar inför kommande införanden av välfärdsteknik i förvaltningen. Nedan beskrivs ett
urval av det som Sociala omsorgsförvaltningen arbetat med samt en beskrivning av kommande
planering för 2020.
Avslutade
 Webbinköp
Innebära att brukarens dagligvaror beställs av brukaren med stöd av personal i en onlinebutik och
därefter levereras varorna hem till brukaren av butiken. Det ger både en ökad delaktighet och
självständighet för brukarna samt effektivisering av hur vi använder förvaltningens personal.
 Larmorganisation
Översyn av organisation på Sociala omsorgsförvaltningen som köper in och förvaltar de larm
som används av våra målgrupper. Gäller inte brand/överfallslarm. En intern E-tjänst har skapats
och IKT-samordnare i förvaltningen ansvarar för organisationen.
Pågående
 Upphandling trygghetslarm och välfärdsteknik
Upphandlingen är överklagad och måste göras om.


Digitala signeringslistor
Digitala signeringslistor för signering av delegerade insatser, ex läkemedelsgivning, i en
applikation på telefonen istället för på papperslistor, "från papp till app". Signeringslistor
används när det krävs en signering för överlämnade av läkemedel eller andra utförda
hälso- och sjukvårdsinsatser. Syftet med digitala signeringslistor är att kvalitetssäkra
läkemedelsadministrationen och andra hälso- och sjukvårdsinsatser som utförs enligt
ordination eller instruktion samt att förhindra att personal utan delegering utför
insatserna. Införande på Sociala omsorgsförvaltningen kommer ske under våren 2020.



Mobil dokumentation
Idag hänvisas medarbetarna till att komma ihåg viktig information eller att ha med sig
utskrivna papper. Nya eller uppdaterade genomförandeplaner, vård- och rehabplaner
skrivs ut och sätts i brukarens pärm i hemmet. Medarbetarna får skriva för hand eller ha
med sig informationen för att komma ihåg vad som ska journalföras när de är åter i
grupplokalen. En utveckling av Viva har genomförts för att stödja mobil dokumentation i
Viva utförarmodul för legitimerad personal och omvårdnadspersonal. På Sociala
omsorgsförvaltningen pågår en inventering av vilka grupper som ska ingå i projektet.



Podd
Daglig verksamhet, Kontor och papper, har frångått papperstidning och vill börja
producera en podd. Verksamheten behöver stöd med teknik och taktik. Projektet pågår.
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Inte uppstartat
 Mobilt trygghetslarm/GPS-larm
 Läkemedelspåminnelser. Förstudie planeras.
 Digital tillsyn/videokommunikation
 Digital tillsyn och trygghetsskapande välfärdsteknik

Lex Maria och lex Sarah
Lex Maria
Under året har MAS/MAR gjort åtta utredningar. En händelse har anmälts som lex Maria till
IVO. Den handlade om att en patient fått fel läkemedel. Svar inväntas från IVO. Utredningarna
har föregåtts av rapporterade avvikelser från verksamheten, klagomål/orosanmälan från patient
och/eller närstående. Händelserna rör läkemedelshantering, brister i kommunikation och
information, bedömning av hälso- och sjukvård samt brister i utförda hälso- och
sjukvårdsinsatser.
Sammanställning Lex Sarah
Under 2019 har totalt 34 rapporter om risk för missförhållande inkommit, 31 av dem blev
avslutade under året. Alla 34 rapporter ledde till utredning. Utav de 31 avslutade inkomna
rapporter bedömdes 9 som inget missförhållande, 7 som risk för missförhållande, 11 som
missförhållande och 4 som påtaglig risk för allvarligt missförhållande eller allvarligt
missförhållande.
Orsakerna till rapporteringen har varit:
-

Brister i bemötande:
Brister i rättssäkerhet:
Brister i utförande av insatser:
Brister i utrustning och/eller teknik:
Ekonomiskt övergrepp:
Fysiskt övergrepp:
Psykiskt övergrepp:

3
3
15
1
3
3
3

Orsaker som har identifierats i samband med utredning har bl.a. varit: oklara rutiner, avsaknad
eller inte följsamhet till rutiner, otydlighet i ansvar, avsaknad av personcentrerat förhållningssätt,
avsaknad av genomförandeplan och bristande kommunikation och samverkan mellan
yrkeskategorier.
SAS har föreslagit åtgärder i form av:
- Behov av förtydligande av arbetssätt
- Arbeta med riskanalys vid omorganisation
- Arbeta tvärprofessionellt
- Åtgärda dåligt arbetsmiljö eftersom den påverkade arbetet med brukarna
- Personal i behov av handledning
- Säkerställa anställningsförfarandet samt personalens introduktion
- Åtgärda den bristande dokumentationen
- Informera om rapporteringsskyldighet och följsamhet till rutiner
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Anmälan till IVO
Fyra lex Sarah ärenden anmäldes till IVO under 2019, då bedömningen var att det förelåg
påtaglig risk för allvarligt missförhållande eller var allvarlig missförhållande. I samtliga
anmälningar har IVO fattat beslut att ärenden avslutas utan åtgärd av IVO. Skälen för beslutet är
att huvudmannen har fullgjort sin utrednings och anmälningsskyldighet i enlighet med 24-e f§§
lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade eller 14 kap. 6-7§§
Socialtjänstlagen (2001:453), SoL.

Verksamhet upphandlad enligt LOU eller LOV
Den 3 februari 2018 tog Attendo över driften av Sociala omsorgsförvaltningens 14 LSS-bostäder
efter en ny entreprenadupphandling utifrån upphandlingsmodell ”bästa förhållandet mellan pris
och kvalitet”. I den nya upphandlingen kravställdes att entreprenaden skulle använda sig av
samma verksamhetssystem som kommunen, d.v.s. Viva för journalföring och avvikelsehantering.
Detta infördes när Attendo övertog verksamheterna och har således dokumenterat och
avvikelserapporterat i Viva under hela 2019.
Under 2019 drevs ett boende som ett föräldrakooperativ och det är kvar i samma driftsform.
Föräldrakooperativet dokumenterar idag i ett eget system. Arbete pågår som leds av Sociala
omsorgsförvaltningens IKT-samordnare med att skapa samma möjlighet till dokumentation och
registrering av avvikelser i Viva för föräldrakooperativet som för övriga privata utförare.
Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal har ansvar för hälso- och sjukvården inom både LOU
och LOV. De privata utförarna har ett eget ansvar för att upprätta en patientsäkerhets- och
verksamhetsberättelse i sina verksamheter för 2019. HSL-avvikelser redovisas i rapporten på
samma sätt som för verksamhet i kommunal regi. I övrigt redovisas endast tillgängliga resultat
utan analys då det åligger privata utförare att i egen kvalitet- och patientsäkerhetsberättelse
redovisa detta. Se bilaga för separat statistik för privata HSL-avvikelser.
Under året har totalt 20 mervärden för kvalitet följts upp inom samtliga fem mervärdesområden
på Attendos boenden. Metod för uppföljningen har bestått i besök på boendet, samtal med
personal och verksamhetschef, dokumentgranskning, schemaöversyner mm. Analysen av
resultaten är att Attendo har förbättrat följsamheten och utförandet av mervärdena i stor grad.
Genom att följa resultaten över tid ses en ökning med 140 procent av antal krav som idag uppnår
ett godkänt resultat för samtliga boenden jämfört med våren 2019. Det finns dock fortfarande
krav som inte är godkända. Attendo har för dessa beskrivit vilka åtgärder man kommer vidta för
att uppfylla kraven såsom utlovat. Nya uppföljningar kommer ske under 2020.
En oanmäld tillsyn har genomförts under året.
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Mål och aktiviteter för kommande år
•

Fortsatt implementering och följsamhet till avvikelseprocessen och lex Sarah. Det behövs
ett fortsatt strukturerat omhändertagande och arbete kring avvikelserna/Lex Sarah/Lex
Maria på alla nivåer i förvaltningen.

•

Andelen brukare som upplever ett bra bemötande, trygghet och förtroende för
medarbetare på Sociala omsorgsförvaltningen ska öka. Uppföljning i årlig brukarenkät.

•

Öka andel brukare som upplever sig delaktiga i både handläggningsprocessen och i
utförandet av sina insatser. Samtliga brukare ska ha en aktuell genomförandeplan.

•

Genomföra verksamhetsgranskningar med tema delaktighet.

•

Se över möjlighet att ändra rapporteringen av statistik från IT vård och omsorg som idag
sker januari-december till september-september.

•

Arbeta vidare med egenkontroller i förvaltningen

•

Följa rutinen för basala hygienregler samt genomföra egenkontroll hygien

•

Under året ska Vårdhygienrutin rutin och ansvar gällande klädregler genomföras

•

Öka andel riskbedömningar/kartlägga behov av riskbedömningar

•

Kartläggning och översyn av teammöten i förvaltningen samt ev. revidering av befintlig
rutin

•

Se över uppdraget och organisationen kring stödpedagogerna

•

Nationellt pågår en omställning av vården som kommer påverka kommunen.
Omställningen benämns nära vård. Detta ställer större krav på kommunens hälso- och
sjukvård, socialtjänst och regionen. I Västra Götalandsregionen pågår ett arbete med
framtidens vårdinformationsmiljö, en digitaliseringssatsning som även kommer involvera
kommunen.

•

Nationell handlingsplan för att öka patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 2020-2024
”Agera för säker vård” kommer att omhändertas.
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Bilagor
Bilaga 1, Avvikelser HSL
Bilaga 2, Avvikelser SoL
Bilaga 3, Avvikelser LSS
Bilaga 4, Lex Sarah
Bilaga 5, Synpunkter
Bilaga 6, Privata utförare avvikelser HSL
Bilaga 7, Privata utförare LSS
Bilaga 8, Rekommendationer/planerade aktiviteter 2020
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Bilaga 1.
HSL-avvikelser Sociala omsorgsförvaltningen 2019

Bilaga 2.
SoL-avvikelser typ av avvikelse

1

Bilaga 3.
LSS-avvikelse typ av händelse

LSS- avvikelser orsak

2

LSS riskanalys

3

Bilaga 4 Lex Sarah

Lex Sarah Utredning 2019
Ärende som avslutats under året

TOTALT

1. Utredning avslutas - inget missförhållande
2. Utredning avslutas - risk för missförhållande
3. Utredning avslutas - missförhållande
4. Utredning avslutas - påtaglig risk för allvarligt
missförhållande
5. Utredning avslutas - allvarligt missförhållande
TOTALT

9
7
11
3
1
31

4

Bilaga 5. Tabell inkomna synpunkter 2019:

5

Bilaga 6. HSL-avvikelser privata utförare 2019

Bilaga 7. Privata utförare avvikelser LSS

6

Bilaga 8 – Rekommendationer/planerade aktiviteter 2020 med utgångspunkt från 2019
års patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse
Avvikelser SoL, LSS och HSL
 Implementering och följsamhet till avvikelseprocessen och lex Sarah
 Analysteamet levererar ett sammanställt resultat av rapporterade avvikelser. Det behövs
ett fortsatt strukturerat omhändertagande och arbete kring avvikelserna på alla nivåer i
förvaltningen.
 Införa digitala signeringslistor för att säkra att patienten får sina beställda hälso- och
sjukvårdsinsatser.
 Arbetssättet kring avvikelser i vårdsamverkan ses över i närvårdssamverkan
 Se över möjlighet att ändra rapporteringen av statistik från IT vård och omsorg som idag
sker januari-december till september-september.
Lex Sarah
 Säkra arbetssättet så att åtgärder som identifieras i en lex Sarah utredning vidtas och följs
upp
Egenkontroll
 Arbeta vidare med egenkontroller i förvaltningen
 Basala hygienregler och klädregler genomförs under året
Dokumentation enligt socialtjänstlagen
 Kunskap i social dokumentation
 Sätta mål för antal upprättade genomförandeplaner i förvaltningen
 Följa upp rutinen för social dokumentation
 Inventera användare i förvaltningen som har behov av mobil dokumentation
Dokumentation enligt hälso- och sjukvårdslagen
 Övergripande journalgranskning av MAS/MAR
 Utveckla mobil dokumentation
 Utveckla möjligheten att bli producent i NPÖ så andra vårdgivare kan ta del av patientens
journal
Förebyggande insatser HSL
 Öka andelen riskbedömningar, säkra att åtgärder vidtas och öka kompetensen kring det
riskförebyggande arbetet
 Kartlägga behov av andra riskbedömningar utöver fall, trycksår, undernäring
Öka brukaren/patientens delaktighet
 Genomföra verksamhetsgranskningar med tema delaktighet
Kompetensutveckling






Fortsätta utbildning genomförandeplansarbete, men utvidga den till utbildning i social
dokumentation
Tydliggöra rutinen för synpunkpunktshantering
Se över möjligheten att förenkla för medborgaren att lämna synpunkter på boras.se
Processer och rutiner läggs i Canea vilket kräver att medarbetare har kunskap och kan
använda systemet

Läkemedel
 Påbörja arbetet med läkemedelsprocessen
Samverkan
 Upprätta rutin för samverkan mellan korttidsvistelse och ansvarig vårdgivare gällande
hälso- och sjukvårdsinsatser
 Följa och utveckla arbetet med SIP
 Kartläggning och översyn av teammöten i förvaltningen
Säkerställa en god palliativ vård vid livets slut
 Implementering och följsamhet till palliativprocessen.
Övrigt
 Se över uppdraget och organisationen kring stödpedagogerna
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