
  
   1(32)  

    
     

  

 

Patientsäkerhetsberättelse  

2019  
  

  
  

       
     

  

 

  

    



  
   2(32)  

    
     

  

 
 
 
Sammanfattning  
  

Patientsäkerhetsberättelsen är till för att öppet och tydligt redovisa det systematiska 
patientsäkerhetsarbetet i kommunens hälso- och sjukvård. Här presenteras det 
patientsäkerhetsarbete som har skett under 2019 och utvalda exempel på vårt 
arbete för att förbättra kvaliteten.  

  
• Revidering av avtal samt uppföljning av samarbete med för Nynäshamn ansvarig 

läkarorganisation. 
• Start av pilotprojekt gällande teambedömning och hantering av hälso- och 

sjukvårdsrelaterade avvikelser.  
• Start av översyn av hälso- och sjukvårdens avvikelserapportering samt hantering.  
• Utredning av synpunkter och klagomål som framförts av patienter   
• Översyn samt revidering av processen för omhändertagande av avliden 
• Fallprevention i projektform 
• Silviacertifiering av Lotsens vård- och omsorgsboende 
• Kartlagt behov av MAS riktlinjer 
• Kartlagt behov av upprättande samt revidering av hälso- och sjukvårdsrutiner 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   
Marlen Terrell                           Camilla Fallmark  

 Verksamhetschef HSL       Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)  
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Inledning 
  
Enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) ska vårdgivaren årligen upprätta en 
patientsäkerhetsberättelse som senast den 1 mars ska finnas tillgänglig. Syftet med 
patientsäkerhetsberättelsen är att öppet och tydligt redovisa strategier, mål och resultat av arbetet 
med att förbättra patientsäkerheten i de verksamheter där kommunen är vårdgivare enligt Hälso- 
och sjukvårdslagen (2017:30). Verksamheterna består av vård- och omsorgsboenden, boende enligt 
lagen om särskild service (LSS), dagverksamhet inom äldreomsorgen samt daglig verksamhet för 
personer inom funktionshinderområdet.  

Under våren 2019 slutade dåvarande MAS och ny MAS kunde rekryteras först till hösten. Under 
rekryteringsperioden gjordes en tillfällig lösning genom att den person som arbetade som t f HSL-
enhetschef kombinerade det uppdraget med MAS-uppdraget. Detta är också orsaken till att vissa 
uppgifter ej kunnat genomföras under året. 

 

De olika enheterna 
  

Verksamhet Antal  

Lotsen vård- och omsorgsboende  24 platser 

Sunnerbo vård- och omsorgsboende  36 platser varav 1 plats för 
växelvård/korttidsboende  

Tallåsen vård- och omsorgsboende  32 platser  

Rosengården vård- och omsorgsboende  102 platser varav korttids 15 platser för 
växelvård/korttidsboende 

Totalt: 194 platser varav 16 för 
växelvård/korttidsboende 

Postmästarens gruppbostad  5 platser  

Ribbans gruppbostad  6 platser  

Trehörningens gruppbostad  6 platser  

Släggans servicebostad  11 platser  

Solgläntans servicebostad  12 platser  

Sorunda gruppbostad hus 4  5 platser  

Sorunda gruppbostad hus 6  6 platser  

Björkbackens gruppbostad  2 platser  

Kastanjebackens dagverksamhet  10 platser (cirka 55 personer)  
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Totalt: 51 platser   

Daglig verksamhet Utegruppen,  
Leveransgruppen, Horisonten och  
Nickstadalen  

Cirka 97 personer deltar i verksamheten 

 

Övergripande mål och strategier  
 

I hälso- och  sjukvårdslagen (2017:30) står att hälso- och sjukvårdsverksamhet ska bedrivas så att 
kraven på en god vård uppfylls. Det innebär att vården särskilt ska vara av god kvalitet med en god 
hygienisk standard. Vården ska även tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet och 
säkerhet, bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet. Utöver detta ska vården 
främja goda kontakter mellan patienter och hälso- och sjukvårdspersonal samt vara lättillgänglig.  

Varje patient ska känna sig trygg och säker i kontakten med vården. Likaså ska varje medarbetare 
kunna utföra sitt arbete under sådana förutsättningar att en säker vård kan ges. Ledningssystemet 
ska tydliggöra och synliggöra verksamhetens kvalitet och dess resultat för personal, patienter och 
övriga medborgare. Tydligheten bildar en säker grund och är en förutsättning för att identifiera 
förbättringsmöjligheter. Patientsäkerhetsberättelsen är en del av Socialförvaltningens 
ledningssystem. 

 

Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet  
 

Socialnämnden fattade 2018-11-20 beslut utifrån § 124/18 att anta Styrdokumentet ”Övergripande 
ansvarsförhållanden inom hälso- och sjukvård” där ansvarsfördelningen förtydligas för Nämnd 
(vårdgivare), Verksamhetschef (enligt HSL) och Medicinskt ansvarig sjuksköterska. Diarienummer: 
SON/2018/0218/001 

Socialnämnden 
Vårdgivaren ska planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att kravet på 
god vård upprätthålls. Vårdgivaren är ansvarig för patientsäkerhetsarbetet samt för att fastställa och 
följa upp mål och strategier för det systematiska patientsäkerhetsarbetet.   

Verksamhetschef för HSL 
Verksamhetschefen ska enligt hälso- och sjukvårdslagen svara för att verksamheten tillgodoser hög 
patientsäkerhet och god kvalitet i vården samt främja kostnadseffektivitet. Verksamhetschefen 
ansvarar för att alla medarbetare engageras och har rätt kompetens och befogenheter för att 
bedriva säker vård samt ansvarar för att mätbara verksamhetsmål formuleras och för att de 
identifierade målen nås. Verksamhetschefen ansvarar vidare för att utfallet analyseras och att 
medarbetarna delges resultatet samt att åtgärder initieras.  
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Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 
MAS ska tillsammans med verksamhetschef för HSL upprätthålla och utveckla verksamhetens 
kvalitet och säkerhet inom ramen för ledningssystemet. MAS utövar sitt ansvar genom att planera, 
styra, kontrollera, dokumentera och redovisa arbetet med verksamhetens kvalitet och säkerhet. I 
MAS ansvar ingår att se till att författningar, bestämmelser och andra regler är kända, följs samt att 
det finns riktlinjer för verksamheten utifrån Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). MAS ska utreda 
och göra bedömningar avseende allvarliga vårdskador och risk för vårdskador enligt Lex Maria samt 
anmäla dessa till Inspektionen för Vård och omsorg. MAS fungerar som ett stöd i utvecklingen av 
den hälso- och sjukvård där kommunen har ansvar för samt gör uppföljningar av kvalitet och 
säkerhet i verksamheterna.  

Enhetschef HSL 
Enhetschef för HSL har ansvar för att de riktlinjer som verksamhetschef för HSL och MAS har 
fastställt är väl kända i verksamheten samt att ny hälso- och sjukvårdspersonal får den introduktion 
som krävs för att utföra sina hälso- och sjukvårdsuppgifter. Enhetschef ansvarar för att upprätta 
rutiner för verksamheten. 

Hälso- och sjukvårdspersonal  
Hälso- och sjukvårdspersonalen har ett eget yrkesansvar för hur de utför sitt arbete samt ansvarar 
för att arbetet utförs i enlighet med de rutiner och riktlinjer som finns. Hälso- och 
sjukvårdspersonalen ansvarar vidare för att hälso- och sjukvårdsarbetet följer vetenskap och 
beprövad erfarenhet samt att inom ramen för verksamhetens ledningssystem medverka i det 
systematiska kvalitetsarbetet.  

Samverkan för att främja en god vård 
 

För att säkerställa att patienter får en god och säker vård och omsorg ska det i verksamheterna 
finnas rutiner för att informationsöverföring och samverkan sker mellan berörda yrkesgrupper och 
verksamheter. Det finns flera nätverk inom Nynäshamns kommun som främjar samverkan i olika 
sammanhang. Ett nätverk upprättades under 2019 i syfte att öka samverkan kring utskrivningsklara 
patienter i enlighet med Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 
(2017:612) och sammankallas via Myndighet äldre och funktionshinder.  

Det finns även ett sedan flera år tillbaka ett etablerat nätverk för samverkan mellan vårdgivarna i 
Nynäshamn samt Region Stockholm, LAKO. Nätverket ska i enlighet med en formell 
överenskommelse sammanträda tre gånger årligen samt sammankallas av MAS. Under 2019 hölls ett 
möte (på grund av vakant MAS-tjänst). Arbetet i nätverket samt revideringen av 
samverkansdokumentet återupptas 2020. 

 

Läkarmedverkan  
  

Region Stockholm har ansvar för läkarinsatser i kommunal verksamhet som bedriver hälso- och 
sjukvård. I Nynäshamns vård- och omsorgsboende och korttidsboende är det Capio Legevisitten 
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som utför dessa insatser, både dagtid och jourtid. Insatserna består av fasta rondtider en dag per 
enhet i veckan samt akuta besök dygnet runt.  

I slutet av 2019 slutade den läkare från Capio Legevisitten som ansvarat för Nynäshamn och 
rekrytering av ny läkare pågår. Capio Legevisitten tillhandahåller läkarvikarier fram till att 
rekryteringen är slutförd. Vikarierna arbetar enligt samma rondschema och har samma ansvar under 
sin tjänstgöringstid som ordinarie läkare. Avtalet för läkarmedverkan uppdaterades under 2019 
vilket har medfört att det framöver kommer att hållas fler samverkansmöten på respektive vård- och 
omsorgsboende tillsammans med enhetschef samt som tidigare med MAS och chef för HSL-enheten. 
 

Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet  
 
Ett strategiskt och systematiskt arbete med avvikelserapportering och hantering utgör grunden för 
en patientsäker verksamhet. Arbetet ska även bedrivas i förebyggande syfte och innefatta 
identifiering och rapportering av risker. En god patientsäkerhetskultur kännetecknas av att 
medarbetarna är medvetna om risker och aktivt rapporterar dessa samt avvikelser. Nynäshamns 
kommun arbetar aktivt med att öka inrapporteringen genom att uppmuntra medarbetarna till att 
rapportera. Interna avvikelser rapporteras digitalt i verksamhetssystemet Treserva, externa 
avvikelser rapporteras i pappersform och skickas till berörd verksamhet. Avvikelserna ska diskuteras 
och återkopplas systematiskt till medarbetarna på respektive verksamhets arbetsplatsdiskussion. 

 
Nedan redovisas avvikelser för 2019: 

Aktivitetsord för 
avvikelse i Treserva  

Antal 
rapporterade 

Åtgärdade 
avvikelser 

Avslutade 
avvikelser 

Bedömda 
avvikelser 

Hjälpmedel 88 17 72 83 

 Bemötande HSL 3*    

Hot och våld  HSL 0*      

Informationsöverföring/ 
Dokumentation HSL 
 

7*    

*Antal avvikelser som understiger 10 redovisas ej vidare i hanteringsprocessen 
 
Analys:  
Det finns ett utbildningsbehov i hela avvikelsemodulen för såväl rapportering som hantering och 
bedömning av avvikelser. Under slutet av 2019 har ett pilotprojekt startats på ett vård- och 
omsorgsboende i kommunen där avvikelser ska bedömas och hanteras av ett team bestående av 
sjuksköterska, arbetsterapeut/fysioterapeut samt enhetschef. Projektet initierades då det förelåg ett 
behov av att bedöma avvikelser utifrån ett multiprofessionellt perspektiv. I enlighet med 
Socialförvaltningens rutin för avvikelsehantering (2016) fördelas alla HSL-avvikelser i 
verksamhetssystemet till chef för HSL-enheten. Detta medför en fördröjning i hanteringen och 
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bedömningen av avvikelsen då bedömningen av avvikelsen i de flesta fall kräver en detaljkännedom 
om personal samt brukare på respektive enhet. Utvärdering av projektet planeras 2020. 

Avvikelser som gäller fall och läkemedelshantering ska alltid bedömas ur både HSL- samt SoL-
perspektiv och detta blir ett prioriterat förbättringsområde under kommande år. Allvarliga avvikelser 
ska föras vidare till chef för HSL-enheten samt MAS för vidare utredning och bedömning. Mindre 
allvarliga avvikelser hanteras av teamet och med ett multiprofessionellt perspektiv identifieras behov 
av åtgärder vilket leder till en ökad patientsäkerhet. Den vanligaste åtgärden som verksamheterna 
har angett vid rapporterad avvikelse är återkoppling och lärande via diskussion på arbetsplatsträff. 

Utredning av allvarlig vårdskada eller risk för allvarlig vårdskada, lex Maria  
Vid allvarliga avvikelser ska en risk- och händelseanalys göras. MAS utreder och anmäler allvarliga 
avvikelser enligt lex Maria till Inspektionen för vård- och omsorg (IVO). Utredningen av en händelse 
gällande allvarlig vårdskada eller risk för allvarlig vårdskada ska ha en omfattning som anpassas 
efter händelsens karaktär. Utredningen ska innehålla uppgifter om de åtgärder som planeras med 
anledning av händelsen samt ange när åtgärderna ska vidtas. 

Under 2019 har det gjorts 1 utredning av allvarlig händelse enligt lex Maria och denna händelse 
anmäldes till IVO. IVO har svarat på anmälan och bedömt att vårdgivaren har fullgjort sin skyldighet 
att utreda och anmäla händelser som har medfört eller kunnat medföra en allvarlig vårdskada. IVO 
har avslutat ärendet utan ytterligare åtgärder. Utredningen påvisade ett behov av att revidera samt 
sprida kunskap kring rutin för fall och fallprevention samt rutin för kontakt mellan 
omvårdnadspersonal samt legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Revidering av hälso- och 
sjukvårdsrutiner är ett omfattande arbete och kommer att prioriteras under 2020. 

 
Klagomål och synpunkter  
 
Klagomål och synpunkter kan lämnas via ett webbformulär på Nynäshamns kommuns hemsida. 
Registrator diarieför dessa samt skickar de vidare till chef på berörd verksamhet. 
 

Synpunkter och klagomål 
från: 

Antal inkomna under 
2019 

 

Antal inkomna under 
2018 

Patientnämnden 0 0 

 Inspektionen för vård 
och omsorg 

0 1 

Medborgare, patient eller 
anhörig 

3 3 

  

Analys 
Dessa synpunkter och klagomål har lett till identifierade områden som behöver utvecklas gällande 
teamarbete inom äldreomsorgen mellan olika personalkategorier, förebyggande arbete kring fall och 
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fallprevention samt bemötande och kontakt med anhörig. Förbättringsarbete inom dessa områden 
är inlett och kommer att följas upp under 2020. 
 

Egenkontroll  
 

Egenkontroller är ett sätt att mäta följsamhet till och kännedom om rutiner i verksamheterna. 
Nedan angivna egenkontroller är identifierade av MAS och utgör ett underlag för 
patientsäkerhetsberättelsen samt vidare kvalitetsutveckling i verksamheterna. Under 2019 har ett 
flertal egenkontroller ej blivit genomförda. Till viss del kan detta förklaras av att egenkontrollerna 
i kvalitetsledningssystemet har legat felfördelade. Detta kommer att ses över under innevarande 
år. 

 
Egenkontroll  Frekvens  Hur sker egenkontrollen  Status för 2019 

Vårdrelaterade infektioner   1 gång per 
månad  

Sammanställs av 
sjuksköterskorna i en 
månadsrapport till MAS 

Ej genomfört 2019 

Basala hygienrutiner  2 gånger per år  PPM samt digital utbildning 
för samtlig personal 

Ej genomfört 2019 

Uppföljning i BPSD-
registret 

1 gång per år Statistik för trycksår, fall, 
undernäring, munhälsa 

Genomfört 

Hygienronder  1 gång per år  Protokoll från vårdhygien.  Ej genomfört 2019 

Täckningsgrad i Palliativa 
registret 

1 gång per år Jämförelse av antal 
registreringar i registret mot 
antal avlidna. 

Genomfört 

Narkotikakontroller  1 gång/månad  Buffertförråd och personliga 
läkemedelsförråd 
kontrolleras.  

Resultat redovisas i 
narkotikajournal och  
avvikelse rapporteras till 
enhetschef för hälso- och 
sjukvårdsenheten.  

Genomfört 

Avvikelser  1 gång per år  Statistik ur Treserva  Genomfört 

Trycksår  2 gånger per år  PPM-databasen, Senior alert  Genomfört 1 gång 
under 2019 

Patientens klagomål och 
synpunkter  

1 gång per år  MAS sammanställer inkomna 
ärenden från 
Patientnämnden, IVO samt 
kommunens registrerade 
ärenden  

Genomfört 

Patientens upplevelse av 
tillgänglighet  

1 gång per år   Socialstyrelsens 
brukarundersökning  

Genomfört 
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Egenkontroll 
verksamhetens 
styrdokument  

1 gång per år  Enkät fylls i av 
verksamheten  

Genomfört 

Granskning av 
läkemedelshanteringen  

1 gång per år  Protokoll med handlingsplan 
från Apoteket.  

Ej genomfört 2019 

Strukturerad 
journalgranskning av HSL-
dokumentation 

1 gång per år Granskning med hjälp av mall 
av 10 individuella journaler 

Ej genomfört 2019 

 

Läkemedelshantering  
  

Ingen kvalitetsgranskning av läkemedelshantering gjordes under 2019 på grund av personalläget.  
En granskning av såväl boende enligt LSS samt vård- och omsorgsboende är planerad till januari 
2020. 
 
Narkotika kontrollräknades tidigare av en sjuksköterska. Under 2019 har en översyn av rutinen för 
kontrollräkning samt hantering av narkotika genomförts. Detta har resulterat i att narkotika 
kontrollräknas av två sjuksköterskor regelbundet en gång i månaden i enlighet med Socialstyrelsens 
föreskrift för läkemedelshantering (HSLF-FS 2017:37). 
 
Nedan redovisas antal avvikelser rapporterade i Treserva för 2019 gällande läkemedelshantering i 
samtliga verksamheter: 

Aktivitetsord för 
avvikelse i Treserva  

Antal 
rapporterade 

Åtgärdade 
avvikelser 

Avslutade 
avvikelser 

Bedömda 
avvikelser 

Läkemedel ej överlämnat 221 149 175 206 

Läkemedel fel i 
dosett/apodos 

19 16 17 18 

Läkemedel fel vid 
insulingivning 

2 1 2 2 

Läkemedel förväxling av 
patient 

3 3 2 3 

Läkemedel signerat men 
ej utlämnat 

25 16 22 24 

Läkemedel utebliven 
signering 

45 32 32 41 

Läkemedelavvikelseorsak 
ej angiven 

86 40 56 70 

Totalt 401 257 306 364 
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Analys: 
Antalet avvikelser gällande läkemedelshantering har ökat jämfört med 2018 då det totala antalet 
rapporterade avvikelser var 305 i kommunens samtliga verksamheter. Det finns ett behov av att 
uppdatera rutinerna för läkemedelshantering samt delegering. Vidare finns ett behov av att 
systematiskt granska inkomna läkemedelsrelaterade avvikelser ur såväl HSL som SoL perspektiv. 
Förbättringsarbete i form av revidering av rutin är påbörjat.  
 
Elektroniska och loggningsbara lås till läkemedelsskåp 

Under 2018 installerades elektroniska och loggningsbara lås i flera av verksamheterna inom boende 
enligt LSS samt vård- och omsorgsboende. Installering av de sista låsen kommer att slutföras under 
våren 2020 då beslut är fattat att samtliga verksamheter inom kommunens hälso- och sjukvård ska 
ha elektroniska och loggningsbara lås. 

 

Socialstyrelsens öppna jämförelser för vård och omsorg 
Socialstyrelsen har gjort en riksomfattande undersökning av äldres uppfattning av kvaliteten i vård- 
och omsorgsboenden. I Nynäshamn har Sunnerbo, Tallåsen, Lotsen och Rosengårdens vård- och 
omsorgsboende deltagit i undersökningen. Nedan redovisas ett urval av indikatorerna för 2019 som 
berör hälso- och sjukvården. 

 
Indikator  Medelvärde 

för 
Nynäshamn 

 

Nynäshamns 
placering av totalt 
antal kommuner 

Medelvärde för 
Sverige 

Andel brukare på SäBo som 
upplever att personalen finns 
lätt tillgänglig 

 

37% 

 

163/233 

 

41% 

Andel brukare på SäBo med 
olämpliga läkemedel 

 

5,7% 

 

78/277 

 

7,9% 

Källa: Socialstyrelsen Öppna jämförelser 2019, svarsfrekvens i genomsnitt 50%. 
 
Analys:  
Andel brukare som upplever att personal finns lätt tillgänglig är något lägre i Nynäshamn jämfört 
med genomsnittet för hela landet. Detta kan förklaras till viss del av att det har varit vakanser i 
sjuksköterskegruppen samt att läkartjänsten hos läkarorganisationen är vakant. Andel brukare på 
särskilt boende som är ordinerade olämpliga läkemedel är lägre än genomsnittet för hela Sverige 
vilket belyser effekten av det prioriterade arbete med fördjupade läkemedelsgenomgångar som 
sjuksköterskorna har initierat under året och som gett ett gott resultat. 
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Senior Alert  
Senior alert är ett nationellt kvalitetsregister och ett verktyg för att stödja prevention samt identifiera 
risker för personer äldre än 65 år inom specifika områden som risk för fall, trycksår, minska i vikt, 
utveckla ohälsa i munnen och/eller problem med blåsdysfunktion. I Nynäshamn registrerar vi 
patienter som bor på särskilt boende i registret som ett led i patientsäkerhetsarbetet. 
 
Fall  
Fall är enligt Socialstyrelsen den vanligaste orsaken till att äldre skadar sig. Fallolyckor kan bland 
annat relateras till nedsatt muskelstyrka, balans, syn och reaktionsförmåga samt gångsvårigheter 
och läkemedelsbehandling. Det förebyggande arbetet med träning, säkerhet i miljön, översyn av 
läkemedel och hjälpmedel samt utevistelse kan förhindra fall och förbygga fallskador.  
 

Aktivitetsord för 
avvikelse i Treserva  

Antal 
rapporterade 

Åtgärdade 
avvikelser 

Avslutade 
avvikelser 

Bedömda 
avvikelser 

Fall * 668 368 437 611 

*Antalet fall är hopräknat från samtliga verksamheter i kommunen. 
 
Analys: 
Det finns ett behov av att i högre utsträckning aktivt arbeta fallpreventivt med anledning av det 
höga antalet fall i kommunens verksamheter. 2019 utfördes ett projekt i balansträning på 2 av 
kommunens vård- och omsorgsboenden. Ett begränsat antal patienter erbjöds regelbunden 
balansträning under ca 4 månader. Projektet utfördes i liten skala och utvärderingen försvårades av 
ett flertal bortfall i träningsgruppen. Socialstyrelsen rekommenderar träning som en del i det 
fallförebyggande arbetet. Det finns ett behov av att utbilda personal i fallprevention samt att 
fortsätta erbjuda träning i förebyggande syfte. 
Nedan redovisas svar ur det digitala kvalitetsledningssystemet Stratsys utifrån frågan: Finns det 
skriftliga rutiner för att förebygga fall och fallskador? 

Svar från verksamheterna: 
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När en patient flyttar in till någon av kommunens olika boendeformer så utförs en riskbedömning i 
Senior Alert av sjuksköterska eller rehabiliteringspersonal. En stor andel av patienterna har en 
uttalad risk för att falla, se tabell nedan där fallrisk för patienter på särskilt boende redovisas. 
Arbetet med att revidera rutin för fall och fallprevention pågår. 

 
Andel patienter med risk för fall 2018  2019 

Rosengården  88%  81%  

Tallåsen  84%  97%  

Lotsen  88%  85%  

Sunnerbo  80%  83%  

 
Trycksår  
Trycksår är en vårdskada både på sjukhus och inom äldreomsorgen. Äldre personer med försämrad 
blodcirkulation och minskad rörlighet löper stor risk att utveckla trycksår. Förebyggande insatser är 
därför av största vikt för att undvika de besvär som ett trycksår för med sig för den boende. Vanligt 
förekommande förebyggande insatser är åtgärder som tryckavlastande madrass, mäta och 
tillgodose näringsbehovet, inspektera utsatt hud regelbundet.  
 

Andel patienter där 2018 
 

2019 

riskbedömning har utförts 94% 93% 

 identifierad risk föreligger 40% 33% 

 

Analys 
En för 2019 något mindre andel av patienterna inom kommunens vård- och omsorgsboenden har en 
risk för trycksår jämfört med 2018. Det är en fortsatt stor andel patienter på vård- och 
omsorgsboendena med riskfaktorer som kognitiv svikt, rörelsesvårigheter, nedsatt allmäntillstånd, 
läkemedel och sensorisk funktionsnedsättning. Resultatet visar vikten av fortsatt 
kompetensutveckling och teamarbete inom området samt regelbunden riskbedömning.  

Nynäshamns kommun har ett flertal undersköterskor samt sjuksköterskor som är utbildade BPSD-
administratörer och som är behjälpliga i verksamheterna med att skatta BPSD-symtom samt att 
utforma en bemötandeplan i syfte att minska förekomst av symtom. Samtliga patienter på 
kommunens vård- och omsorgsboenden registreras i registret och uppföljningar görs på teammöten 
i verksamheten. 
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BPSD-registret  
BPSD står för beteendemässiga och psykiska symtom vid demens. BPSD-registret är ett nationellt 
kvalitetsregister som syftar till att kvalitetssäkra vården av personer med demenssjukdom. BPSD 
drabbar någon gång ca 90 % av alla som lever med en demenssjukdom. Dessa symtom kan 
exempelvis vara aggressivitet, oro, apati, hallucinationer eller sömnstörningar och de orsakar ett 
stort lidande framförallt för personen med demenssjukdomen, men även för närstående och 
vårdpersonal. 
 

Palliativa registret  
Svenska Palliativregistret är ett nationellt kvalitetsregister som har till syfte att förbättra vården i 
livets slutskede. Indikatorerna har identifierats av Socialstyrelsen som viktiga områden att följa och 
kunskapsutveckla. Dessa indikatorer gäller mänsklig närvaro i dödsögonblicket, dokumenterat 
brytpunktssamtal, smärtskattning sista levnadsveckan samt dokumenterad munhälsobedömning 
sista levnadsveckan. 
 
 

Antal 
dödsfall  

2018 2019  

SäBo 85 77 

LSS 0 1 

Registrerade 
i Palliativa  
registret  

66% 87% 

 
 
 
Täckningsgraden är grundläggande för att kunna dra slutsatser av de inmatade uppgifterna i 
registret. Täckningsgrad avser det antal individer som finns registrerade i registret i förhållande till 
det antal individer som har avlidit. 
 

Analys 
Täckningsgraden i registret har ökat jämfört med 2018 vilket gör kvalitetsindikatorerna mer 
tillförlitliga. Det finns behov av ytterligare förbättringsarbete bland annat gällande smärtskattning 
samt munhälsobedömning i livets slutskede. Måluppfyllelsen för mänsklig närvaro i dödsögonblicket 
har ökat jämfört med 2018 vilket har varit ett område där förbättringsarbetet har utförts och påvisar 
tydligt resultat. Spindeldiagrammet visar måluppfyllelse för kommunens fyra vård- och 
omsorgsboenden gällande kvalitetsindikatorer i Palliativa registret.  
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Basala hygienrutiner  
Nynäshamns kommun har ett avtal med Vårdhygien i Region Stockholm gällande 
kompetensutveckling för personal på vård och omsorgsboenden. Genom undervisning, rådgivning 
och uppföljning av hygiensjuksköterska får verksamheterna stöd i att upprätthålla en god 
vårdhygienisk standard.  
En bedömning och genomgång av den vårdhygieniska standarden på vård och omsorgsboendena är 
planerad till våren 2020. Någon mätning av den hygieniska standarden har inte genomförts under 
2019 (på grund av vakant MAS-tjänst). Boende enligt LSS ingår ej i avtalet vilket kan vara ett 
förbättringsområde till kommande år. 

Läkemedelsgenomgångar  
Läkemedelsgenomgångar är en metod för att kartlägga en patients samtliga ordinerade läkemedel i 
syfte att säkerställa en korrekt och aktuell läkemedelslista. Det är dessutom en metod för analys, 
omprövning och uppföljning av en patients hela läkemedelsanvändning i syfte att upptäcka, åtgärda 
och förebygga läkemedelsrelaterade problem. Det övergripande syftet med att genomföra 
läkemedelsgenomgångar är att öka kvaliteten och säkerheten i läkemedelsbehandlingen, särskilt hos 
sköra äldre som är en utsatt grupp. Vårdgivaren ska enligt 18 § Hälso- och sjukvårdslagen 
(1982:763) erbjuda de patienter som är 75 år eller äldre och som är ordinerade minst fem 
läkemedel en enkel läkemedelsgenomgång vid inflyttning i kommunalt vård och omsorgsboende 
samt fortlöpande en gång årligen.  
I Nynäshamns kommun planerar sjuksköterskorna med stöd av läkare läkemedelsgenomgångar för 
berörda patienter. Läkarorganisationen ansvarar för innehållet i läkemedelsgenomgången och 
rutinen för denna har uppdaterats under 2019. Detta har medfört att läkemedelsgenomgången nu 



  
   16(32)  

    
     

  
innefattar blodprover samt bedömning med stöd av standardiserade mätskalor. Det går i nuläget 
inte att ta fram statistik för hur många läkemedelsgenomgångar som har utförts och här finns ett 
behov av utveckling. 

 
Mun och tandvård och munhälsobedömning  
Under hösten 2019 upphandlades ett nytt tandvårdsföretag via Region Stockholm. Företagets 
uppdrag består i att utbilda samtlig personal i kommunernas vård- och omsorgsboenden samt att 
besöka varje patient som uppfyller kriterier för tandvårdsstödsintyg. De patienter som uppfyller 
kriterierna erbjuds en munhälsobedömning i hemmet tillsammans med vårdpersonal samt får 
rådgivning om daglig munvård som personal hjälper till att utföra. Vid behov av tandvård finns det 
ett tandvårdsteam att tillgå för behandlingar och åtgärder via hembesök. 
 

Mål för 2020 
 

• Utföra läkemedelsgranskning av vård- och omsorgsboende samt boende enligt LSS 

• Utföra bedömning av vårdhygienisk standard på kommunens samtliga vård- och 
omsorgsboenden 

• Utöka avtalet för bedömning av vårdhygienisk standard att gälla även boende enligt LSS 

• Revidera rutin för fall och fallprevention samt utbildning för verksamheterna i 
fallförbyggande arbete 

• Strategiskt arbete med avvikelser i lärandesyfte 

• Öka antalet munhälsobedömningar generellt samt i livets slutskede samt registrera dessa 

• Införa och utbilda munhälsoambassadörer 

• Upprätta MAS riktlinjer 

• Revidera utvalda och prioriterade rutiner 

• Utföra samtliga egenkontroller 

• Ta fram statistik för antal läkemedelsgenomgångar i journalsystemet 

• Läsbehörighet i Take Care 
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