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Sammanfattning 

Vi har mycket att vara stolt över i vårt arbete men vi behöver också bli bättre 

på vårt systematiska förbättringsarbete. Trots att flera av de förväntade 

resultaten är uppnådda under året, kvarstår dock ett flertal 

förbättringsområden att hantera. Det nya normala kräver att vi utvecklar nya 

arbetssätt för att kunna säkra kvalitén och patientsäkerheten. Kvalitets- och 

patientsäkerhetsarbetet behöver prioriteras under 2022 i samverkan mellan 

medarbetare, chefer och medborgare. 

 

De förväntade resultat som uppnåtts under 2021  

 lägre smittspridning och dödsfall relaterat till covid-19  

 alla brukare/patienter som önskat och kunnat få vaccin mot covid-19 

har fått det   

 minskat användningen av neuroleptiska läkemedel inom särskilda 

boenden för äldre  

 minskat användningen av kvarvarande urinkatetrar på särskilda 

boendena för äldre  

 tillsatt hygienombud och utbildad alla sjuksköterskor, chefer och 

hygienombud i basala hygien- och klädrutiner 

 förbättrat tillgången till sjuksköterskor under sommarperioden  

 ökat följsamheten till avvikelserapporteringen av SoL-avvikelser 

inom särskilda boende   

 ökat svarsfrekvensen inom brukarundersökningen för IFO  
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Inledning  

Enligt Patientsäkerhetslagen (PSL 2010:659) ska vårdgivaren, innan 1 mars 

varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelsen 

ska öppet och tydligt redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att 

förbättra patientsäkerheten. Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan 

detaljeringsgrad att det går att bedöma hur verksamhetens olika delar 

systematiskt och fortlöpande utvecklat arbetet med att säkra kvaliteten. Den 

ska också beskriva hur informationsbehovet hos externa intressenter 

tillgodosetts. Patientsäkerhetsberättelsen bör utformas så att den kan ingå i 

vårdgivarens ledningssystem för patientsäkerhet.  

Av Socialtjänstlagen (SoL 2001:453), Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS 1993:387) samt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 

2017:30) framgår att insatserna och vården ska vara av god kvalité. 

Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för 

systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9 framgår det att vårdgivaren och 

den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ska; planera, leda, 

kontrollera och förbättra verksamheten med stöd av ledningssystemet.  

Samma föreskrift beskriver vidare att den som bedriver socialtjänst bör 

upprätta en sammanhållen kvalitetsberättelse; vilket är ett sätt att 

sammanställa resultat och analysera kvaliteten i verksamheterna under året. 

Sedan 2017 inkluderar patientsäkerhetsberättelsen i Kramfors även en 

kvalitetsberättelse. 

Övergripande mål och strategier 

SFS 2010:659,3 kap. 1 § och SOSFS 2011:9, 3 kap.   

Välfärdsnämnden hade i sin verksamhetsplan för 2021 följande mål. 

PERSPEKTIV KRAMFORSBON MEDARBETARE EKONOMI 

VÄLFÄRDS-

NÄMNDENS MÅL  

År 2021 

Kramforsbon ska kunna 

förvänta sig en 

evidensbaserad omsorg 

med fokus på individen och 

betoning på trygghet, 

respekt och ett gott 

välbefinnande i alla åldrar. 

Medarbetarna ska känna 

sig uppskattade, vara 

delaktiga i 

verksamheternas mål 

och uppleva 

arbetsglädje. 

Välfärdsnämnd

en ska ha god 

förvaltning och 

redovisa en 

ekonomi i 

balans. 

 

Aktiviteter har under året genomförts i syfte att nå måluppfyllelse vilket 

beskrivs under avsnittet för resultat och analys. 
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Organisation och ansvar 

SFS 2010:659,3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1 

Vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enlig LSS 

ska säkerställa att verksamhetens medarbetare arbetar i enlighet med de 

processer och rutiner som ingår i ledningssystemet. 

Enligt 6 kap. 4§ PSL är hälso- och sjukvårdspersonal skyldiga till att bidra 

till att en hög patientsäkerhet upprätthålls. En motsvarande lydelse finns i 14 

kap. 2§ SoL och 24 a§ LSS där det framgår att var och en som fullgör 

uppgifter inom socialtjänsten eller i verksamhet enligt LSS är skyldiga att 

medverka i verksamhetens kvalitetsarbete.  

Välfärdsnämnden 

Har det övergripande ansvaret för socialtjänst och verksamheter som bedrivs 

enligt LSS. Nämnden är också vårdgivare för kommunala hälso- och 

sjukvården och ska planera, leda samt kontrollera verksamheten. Detta på ett 

sätt som leder till att kravet på god hälso- och sjukvård och kravet på god 

kvalité upprätthålls. 

Förvaltningschef 

Ansvarar för att leda och fördela förvaltningens arbete i enlighet med 

nämndens mål och gällande lagar och författningar. 

Verksamhetschef hälso- och sjukvård 

Hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80) 4:1 

Ansvarar för hälso- och sjukvårdsverksamheten och att patienters behov av 

trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården tillgodoses. 

Verksamchef SoL och LSS 

Ansvar för att verksamheten inom området bedrivs med god kvalitet. 

Verksamhetschef har det direkta ansvaret för att planera, leda och följa upp 

det systematiska kvalitetsarbetet enligt ledningssystemet inom sitt område.   

Avdelningschef för kvalitetsledning  

Ansvarar övergripande för kvalitetsledning i samtliga verksamheter enligt 

HSL, SoL och LSS. 

Medicinskt ansvarig för rehabilitering och medicinskt ansvarig 

sjuksköterska  

Hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80) 4:1 

Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) och medicinskt ansvarig 

sjuksköterska (MAS) ansvarar för att patienterna får en säker och 

ändamålsenlig vård av god kvalitet. MAR och MAS utövar sitt ansvar 

genom att fastställa tjänsteföreskrifter och rutiner, följa upp resultat och 

identifierar prioriterade förbättringsområden i verksamheten.  
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MAR och MAS ansvarar för att utreda och anmäla allvarliga vårdskador/risk 

för vårdskador till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) samt negativa 

händelser och tillbud med medicintekniska produkter till Läkemedelsverket. 

Enhetschef 

Ansvar för att planera, leda och genomföra systematiskt kvalitetsarbete i 

enlighet med ledningssystemet för kvalitet. Enhetschefen har ansvar för 

uppföljning av resultat och för att vidta de förbättringsåtgärder som 

uppföljningen visar samt för att ge information om resultatet till medarbetare 

och brukare.   

Legitimerad personal 

Legitimerad personal är delaktig i det systematiska förbättringsarbetet, 

rapporterar händelser och resultat. Ansvarar för att hälso- och sjukvården 

följer vetenskap och beprövad erfarenhet. 

Medarbetare  

Ansvar att känna till och arbeta i enlighet med de styrdokument som gäller 

för verksamheten. Medarbetaren ska vara delaktig i kvalitetsarbetet och 

medverka i planering och uppföljning av mål och resultat. Kvalitetsarbetet 

ingår som en naturlig del i det dagliga arbetet.   

Samverkan för att förebygga vårdskador, kvalitetsbrister 
och missförhållanden 

SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 §, 7 kap. 2 § p 3 

En förutsättning för att förebygga uppkomst av vårdskador i hälso- och 

sjukvården och för att säkra kvalitén på de insatser som utförs inom 

socialtjänsten och verksamhet enligt LSS är en god samverkan mellan 

parterna.  

Intern samverkan 

Inom förvaltningen finns ett flertal samverkansforum för både enskilda 

professioner samt för multiprofessionella team. Här följer några exempel: 

Särskilt boende för äldre och hemtjänst/hemsjukvård: samverkan kring 

den enskilde i form av veckoträff där personal, enhetschef och legitimerad 

personal deltar 

Legitimerad personal: yrkesträffar 

Biståndshandläggning äldreomsorg: individuell ärendehandledning 

Funktionsstöd: samverkan mellan verksamheterna i individärenden, 

exempelvis mellan daglig verksamhet och gruppbostäder  

Individ och familjeomsorg: samverkan med skolan och elevhälsa 
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Extern samverkan 

Representanter från kommunen deltar i nätverk och samverkansform inom 

olika områden. Här följer några exempel: 

Region Västernorrland: regelbundna träffar mellan Kramfors kommun, 

slutenvård och primärvård. 

Hjälpmedel Västernorrland: samverkan sker mellan länets kommuner, 

Regionen och Hjälpmedel Västernorrland. 

Läkemedelsenheten Region Västernorrland: regelbunden samverkan 

mellan länets MAS:ar och läkemedelsenheten. 

Nätverk: regelbundna nätverksträffar för MAS, MAR, verksamhetschefer 

HSL, SoL, LSS samt enhetschefer inom hälso- och sjukvård. 

Vårdhygien: samverkan sker med vårdhygienisk expertis. 

Individ och familjeomsorg: samverkan med bland annat polismyndigheten, 

länsstyrelsen och regionen. 

Patienter, brukare och närståendes delaktighet 

SFS 2010:659 3 kap. 4 § 

All vård och behandling samt sociala insatser ska så långt som möjligt 

utformas och genomföras i samverkan med den enskilde och om denne 

önskar även deras närstående. Den enskilde och dess närstående ska 

informeras om vilket stöd och hjälp kommunen kan erbjuda, men också vart 

de kan lämna synpunkter och klagomål på verksamheten.  

Vid utredning av hälso- och sjukvårdsavvikelser ska den enskilde och 

närstående erbjudas möjlighet att delta. Inom socialtjänsten finns inte samma 

krav på delaktighet i utredningen om ett missförhållande. Där beskrivs i 

stället att enskilda bör hållas underrättad om utredningen samt om anmälan 

sker till IVO.  

Inom såväl individ- och familjeomsorgen, funktionshinderområdet och inom 

äldreomsorgen genomförs årliga brukarundersökningar.  

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen samt information om hälso- och 

sjukvård, socialtjänst och verksamhet som bedrivs enligt LSS återfinns på 

www.kramfors.se  

Rapporteringsskyldighet för hälso- och sjukvårdspersonal 
och enligt lex Sarah 

SFS 2010:659, 6 kap. 4 § och SOSFS 7 kap. 2 § p 5 

Enligt föreskriften för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete är 

vårdgivaren eller den som bedriver verksamhet enligt SoL/LSS skyldiga att 

http://www.kramfors.se/


Kramfors kommun 
Datum 

2022-02-28 
Dnr 

VN/2022:48 
Sida 

9(49) 
 

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2021 

fortlöpande bedöma om det finns risk för att händelser skulle kunna inträffa, 

som kan medföra brister i verksamhetens kvalité. 

Enligt PSL är all vård- och omsorgspersonal skyldiga till att bidra till att en 

hög patientsäkerhet upprätthålls genom att rapportera risker för vårdskador 

och händelser som har eller hade kunna medföra en vårdskada. 

Avvikelser inom förvaltningen hanteras enligt:  

 Rutin för avvikelsehantering  

 Rutin för lex Sarah 

 Tjänsteföreskrift för systematiskt förbättringsarbete  

 Tjänsteföreskrift för utredningar av händelser som har medfört eller 

hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada (lex Maria)  

Synpunkter och klagomål 

SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 och 6§§, 7 kap 2 § p 6,  

Synpunkter och klagomål kan inkomma från den enskilde själv, närstående 

eller medarbetare genom klagomålshantering på kommunens hemsida, via 

personlig kontakt, telefonsamtal, mail eller brev. Synpunkter och klagomål 

hanteras enligt:  

 Rutin för idéer, synpunkter, klagomål och visselblåsarfunktion  

Synpunkter och klagomål kan också inkomma från Patientnämnden i region 

Västernorrland eller från IVO. Synpunkter och klagomål sammanställs och 

delges välfärdsnämnden. Den årliga sammanställningen redovisas i kvalitets- 

och patientsäkerhetsberättelsen.  

Egenkontroll 

SOSFS 2011:9, 5 kap. 2§, 7 kap. 2 § p 2 

Egenkontroll ska utövas med den frekvens och den omfattning som krävs för 

att kunna säkra verksamhetens patientsäkerhet och kvalitet. Resultaten 

delges under avsnittet för resultat och analys. 

Åtgärder för att öka patientsäkerheten och kvalitén 

För att nå de övergripande målen med att öka patientsäkerheten och kvalitén 

i verksamheterna har ett flertal åtgärder genomförs under året. Nedan följer 

några beskrivningar. 

God och Nära vård 

Länets sju kommuner och Region Västernorrland har tillsammans upprättat 

och beslutat om en gemensam avsiktsförklaring och målbild 2030 för en God 

och Nära vård. 
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Bild: Gemensam målbild Nära vård 2030. 

 

Till stöd för omställningen mot en God och Nära vård har ett 

”Programkontor” upprättats.  Uppdraget de har är att samordna och stödja 

gemensamma utvecklingsprojekt i länet fram till 2030. Programmet ägs och 

drivs av samtliga parter i länets kommuner och region.  

Välfärdsförvaltningen har under året tillsatt en Samordnare för Nära vård. 

Samordnaren har uppdraget att stödja, samordna och i vissa fall leda arbetet 

med omställningen. Samordnaren ska också utgöra ett kunskapsstöd för 

verksamheterna. 

Under året har flera aktiviteter genomförts inom Nära vård, exempelvis för 

att öka kunskapen. Utöver det pågår också ett antal projekt inom ramen för 

Nära vård, både internt inom kommunen men också i samverkan med 

Region Västernorrland. Nedan redovisas några av de pågående projekten: 

Projekt/pilot Målgrupp Innehåll Parter Förväntat resultat Inkluderad i 

programmet 

Arena Barn 

och unga  

(God och Nära 

vård på 

landsbygd) 

Barn och unga, 

med eller 

riskerar psykisk 

ohälsa. 

Tidiga och 

samordnade 

insatser genom 

modellen Hälsa, 

lärande trygghet 

(HLT). 

Kramfors 

kommun (IFO, 

skola) 

Region 

Västernorrland 

Ökad psykisk hälsa. 

Ökad skolnärvaro.  

 

Ja 

Hemma hos 

mig (God och 

Nära vård på 

landsbygd) 

Patienter inom 

hemsjukvård 

Medicinska 

bedömningar på 

distans 

Kramfors 

kommun  

Region 

Västernorrland 

Ge vård nära 

patienten. Minska 

inläggningar på 

sjukhus.  

Ja 

Möjliggöra 

egen 

aktivitetsförmå

ga (MEA) 

Medborgare 

som ansöker om 

bistånd inom 

äldreomsorgen. 

Tillförande av 

arbetsterapeut i 

processen för 

ansökan om 

hemtjänst 

Kramfors 

kommun 

(äldreomsorg) 

Ökad 

självständighet. 

Minskade 

hemtjänsttimmar. 

Nej  

Utveckla och säkra processen för avvikelsehantering  

Den 1 januari 2021 infördes en ny avvikelsemodul och ett förändrat 

arbetssätt för att rapportera, utreda och följa upp avvikelser inom hela 

välfärdsförvaltningen. Arbetssättet innebär en tydligare riktning i att 
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identifiera systemfel samt att ansvarsfördelningen förtydligades. Under 2021 

rapporterades nästan 3000 avvikelser inom SoL/LSS och HSL. 

Uppföljningen visar på att antalet rapporterade avvikelser ligger i nivå med 

tidigare år – däremot kan det konstateras att IFO och myndighetsutövning 

för äldreomsorg kommit igång med rapporteringen. Dock visar 

uppföljningen på brister i hanteringen av de rapporterade avvikelserna. 

Exempelvis så ökar antalet icke hanterade avvikelser succesivt, vilket 

innebär att avvikelser inte utreds enligt gällande rutin. Den 31 december 

2021 hade 1600 avvikelser inte utretts och avslutats så som rutinen 

föreskriver. Det har också framkommit att avvikelser avslutas utan åtgärd 

och/eller uppföljning samt att legitimerad personal inte deltar i tillräcklig 

omfattning i utredningen.  

Uppföljningen visade också på att avvikelser registreras och kategoriseras 

felaktigt i systemet. Exempelvis kan avvikelsetypen bristande bemötande 

skrivas under kategorin utebliven insats, eller utebliven läkemedel under 

avvikelsetypen medicintekniska produkter.  

Hur och på vilket sätt avvikelser hanteras skiljer sig åt mellan 

verksamheterna. Att avvikelser inte hanteras enligt gällande rutin medför 

risk för brister i både kvalité och risk för vårdskador.  

Under året har flertalet utbildningssatsningar genomförts. Bland annat har 

alla chefer och legitimerad personal erbjudits utbildning och handledning i 

systemet men också i metoden för avvikelsehantering. 

Förväntat resultat 

 Att avvikelser för 2021 som ännu inte hanterats, snarast utreds, 

åtgärdas, följs upp och avslutas.  

 Att avvikelser rapporteras, utreds och åtgärdas samt följs upp enligt 

gällande rutin. 

Nationell handlingsplan för patientsäkerhet 

Den nationella handlingsplanen för patientsäkerhet sträcker sig under 2020-

2024. Handlingsplanen ska stärka det systematiska patientsäkerhetsarbetet, 

förbygga vårdskador samt utgöra ett stöd för samordning. Detta arbete har 

ännu inte inletts i Kramfors kommun. 

 

Förväntat resultat: 

 Att arbetet med nationell handlingsplan för patientsäkerhet inleds. 

E-hälsa 2025 

År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och 

e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god 

och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad 

självständighet och delaktighet i samhällslivet. Flertalet av inriktningsmålen 
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för Vision E-hälsa 2025 ligger utanför ramen vad en kommun direkt kan 

påverka, exempelvis utveckling av Vårdgivarguiden 1177 och e-recept över 

landsgränserna. Aktuellt för Kramfors kommun är att ta ställning till att vara 

producent i Nationella patientöversikten (NPÖ) för att kunna dela 

vårdgivares journal. I övrig omfattas flera av inriktningsmålen redan 

omfattas av pågående förändringsarbeten.  

Utveckla och kvalitetssäkra journalföring 

Under året har ett flertal åtgärder vidtagits för att utveckla och kvalitetssäkra 

legitimerad personals journalföring i modulen ”Hälsoärende”. Bland annat 

har cirka 200 frastexter tillförts, instruktionsfilmer har upprättas och 

utbildningsinsatser har genomförts för att höja kompetensen gällande 

dokumentation och hantering av journalmodulen. Rutin för introduktion och 

en plan för kontinuerlig utbildning har fastställts. Utvärderingen från 

medarbetarna visade på en upplevd förbättring i handhavandet av systemet. 

Kompetensutveckling i verksamheten 

Välfärdsnämnden har tidigare beslutat om att förvaltningen ska arbeta utifrån 

ett tillitsbaserat syn- och arbetssätt. För att skapa bättre förståelse samt 

utveckla arbetssättet för att leda den tillitsbaserade styrningen har alla chefer 

under året deltagit i en utbildning i Salutogent ledarskap. 

Det salutogena ledarskapet/perspektivet innebär att man lägger tonvikten på 

hälsobringande faktorer, där intresset är mer fokuserat på frisk- än på 

riskfaktorer. 

Förhandsplanerad vård 

Under 2021 har ett pilotprojekt mellan Kramfors kommun och region 

Västernorrland i förhandsplanerad vård startats på ett särskilt boende. Med 

förhandsplanerad vård synliggörs den enskildes önskemål ytterligare, bland 

annat i hur och var den enskilde önskar få sin framtida vård. Utvärderingen 

av pilotprojektet kommer att redovisas under 2022. 

Utveckla och kvalitetssäkra demensvården 

Under året har en förvaltningsövergripande rutin för strukturerat arbetssätt 

kring beteendemässiga- och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD) 

fastställts. Rutinen syftar till att säkerställa att enskilda med demenssjukdom 

eller demensliknande symtom erbjuds en likvärdig och ändamålsenlig vård- 

och omsorg.  

Resultaten i kvalité och patientsäkerhetsberättelsen för 2020 visade att 

demensvården behövde kvalitetssäkras. En samordnare har inför 2022 

projektanställts med uppdraget att stödja verksamheterna i att implementera 

rutinen samt samordna och utveckla arbetade kring personer med 

demenssjukdom eller demensliknande symtom.  



Kramfors kommun 
Datum 

2022-02-28 
Dnr 

VN/2022:48 
Sida 

13(49) 
 

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2021 

Andelen sveplarm särskilt boende för äldre 

Sveplarm används som en åtgärd inom särskilt boende för att förhindra fall. 

Sjuksköterskan bedömer behovet och ansvarar för ordinationen och 

uppföljningen av sveplarm. 

Boende  Antal platser  Antal 

sveplarm  

Andel i 

procent 

2021 

Andel i 

procent 

2020 

Gläntan 14 9 64 %  46 % 

Kvarnbacken  60 26 43 %  50 % 

Kaptenen  28 14 50 %  50 % 

Viktoriagården  40 (varav sju är 

korttidsplatser) 

33 83 % 81 % 

Nybo  27 0 0 % <1 % 

Sundbrolund  49 17 35 % 35 % 

Totalt: 218 109 50 % 44 % 

Källa: Egenkontroll sveplarm särskilt boende, 220110. 

 

Av tabellen framgår det att andelen sveplarm skiljer sig åt mellan olika 

boenden. På den demensenhet där sveplarm förekommer i störst omfattning 

används det till 83 % av platserna, och på en icke demensenhet förekommer 

inte sveplarm alls. Andelen sveplarm har totalt sett ökat sedan föregående år, 

från 44 % till 50 %. 

Riskanalys 

SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 §, 7 kap 2§ p 4 

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2011:9) gällande 

ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete ska vårdgivaren fortlöpande 

bedöma om det finns risker för att händelser skulle kunna inträffa som kan 

medföra brister i verksamhetens kvalité. Riskanalyser genomföras 

fortlöpande och ska vara framåtblickade, det vill säga förebyggande.  

Utredning av händelser – vårdskador, kvalitetsbrister och 
missförhållanden 

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

Under året har MAR och MAS utrett ett flertal avvikelser. Ingen av dessa har 

bedömts så allvarliga att anmälan enligt lex Maria har genomförts.  

Under året har två rapporter om missförhållanden enligt lex Sarah upprättats. 

Åtta stycken (2020) 16 stycken (2019). Inget av dessa missförhållanden har 

bedömt så allvarliga att anmälan enligt lex Sarah har genomförts.  
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Informationssäkerhet 

HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1§ 

Åtgärder inom behörighets- och loggkontroller samt övrig 
informationssäkerhet 

Behörighet- och loggkontroll ska ske enligt: 

 Rutin för granskning av loggar Treserva  

 Rutiner för behörighet i välfärdsförvaltningens verksamhetssystem  

 

Under året har logg- och behörighetskontroller i stort genomförs enligt rutin. 

Nio anmärkningar konstaterades. Samtliga anmärkningar har utretts och 

åtgärder satts in, bland annat med att korrigera medarbetarnas behörigheter i 

verksamhetssystemet. På grund av personalläget inom myndigheten för 

funktionsstöd utfördes där ingen logg- och behörighetskontroll. Av samma 

anledning uteblev höstens kontroll inom hälso- och sjukvårdsenheten.  

Under 2020/2021 genomfördes ett kunskapstest i informationssäkerhet och 

personuppgiftshantering hos alla tillsvidareanställda medarbetare inom 

förvaltningen. Svarsfrekvensen var 57 %. Resultatet visade på en rad 

förbättringsområden. Det mest anmärkningsvärda resultatet var att endast 83 

% av deltagarna hade vetskap om att tystnadsplikten även gäller efter 

avslutad anställning. Resultatet har tagits fram på aggregerad nivå samt på 

enhetsnivå och skickats till respektive enhetschef. Under våren 2022 

kommer en ny uppföljning att genomföras. 

Under året har tre händelser utretts inom ramen för personuppgiftsincident. 

Utredningarna har snabbt kunna avslutats då det visat sig att dessa rört sig 

om felregistrering och/eller att händelserna varit en avvikelse som hanterats i 

ordinarie verksamhet. Inga anmälningar har skickats till 

Integritetsmyndigheten.  

Journalgranskning hälso- och sjukvård 

Journalgranskningen 2021 av hälso- och sjukvården visade på brister i 

sjuksköterskornas dokumentation gällande utredning av hälsotillstånd och 

verifierade diagnoser. Dokumentation sker inte fullt ut i enlighet med 

gällande lagstiftning och föreskrift.  

 

Förväntat resultat: 

 Att verksamheten åtgärdar de uppmärksammade bristerna i rapporten 

Journalgranskning legitimerad personal 2021. 

Journalgranskning socialtjänst 

Under året har journalgranskningar genomförts i 16 av äldreomsorgens 

verksamheter. Sammantaget visar granskningen på genomgående 
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förbättringar i både den sociala dokumentationen och i 

genomförandeplanerna. Den störst förbättring har skett inom hemtjänsten, 

där bland annat genomförandeplanerna blivit mer individuellt utformade, 

och att en bättre beskrivning skett i hur stödet ska utföras.  

Motsvarande granskning genomförs i dagsläget inte, varken inom 

funktionsstöd eller individ- och familjeomsorgen.  

Resultat och analys 

SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3  

Inför kvalitet- och patientsäkerhetsberättelsen har samtliga verksamheter 

inom välfärdsförvaltningen fått i uppdrag att analysera och redovisa sitt 

resultat. Omkring hälften av verksamheterna har inkommit med dessa 

uppgifter. Detta måste tas i beaktande vid utläsningen av resultatet.  

Under 2021 har funktionen MAS också ansvarat för andra uppdrag. Det har 

lett till undanträngningseffekter av uppgifter som åligger MAS:en.  

Egenkontroll 

Egenkontroll innebär att en verksamhet själv gör en kontroll för att 

säkerställa att aktuella lagar och regler efterlevs. Under 2021 har följande 

egenkontroller genomförs.  

Uppföljning av delegerade hälso- och sjukvårdsåtgärder 

Egenkontrollen visade på samma resultat som föregående två år – att 

uppföljningar av delegeringar inte sker i enligt gällande rutin/föreskrift.  

Förväntat resultat: 

 Säkerställa att delegering och uppföljning av delegering sker i 

enlighet med gällande lagstiftning, föreskrift, tjänsteföreskrift och 

rutin. 

Hjälpmedelsförskrivning 

Utifrån egenkontroll bedöms samtliga förskrivande arbetsterapeuter och 

fysioterapeuter inneha kompetens, erfarenhet samt har tillgång till 

stödfunktioner för att genomföra förskrivningsprocessen gällande hjälpmedel 

på ett patientsäkert sätt.  

Läkarmedverkan 

Genom avtal och lokala överenskommelser mellan region Västernorrland 

och länets kommuner har omfattningen av läkarmedverkan reglerats. 

Egenkontrollen visar dels på ett behov av att revidera nuvarande avtal men 

också att lokala överenskommelser saknas mellan välfärdsförvaltningen och 

regionen. 
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Läkarmedverkan sker i dagsläget inte enligt avtal. Det riskerar att den vård 

som ges av läkare inom den kommunala hälso- och sjukvården inte kan 

utövas på samma villkor i kommunen. Vården riskerar därför att bli ojämlik, 

till viss del otillgänglig och otillräcklig för att tillgodose patienternas behov. 

Förväntat resultat: 

 Säkerställa att patienter inom kommunal hälso- och sjukvård får den 

läkarmedverkan som krävs. 

 

Tandvårdsstöd 

Regionerna ansvarar för att personer med stora omvårdnadsbehov erbjuds 

råd och hjälp till en bättre munhälsa.  

Då enskilda med stora omvårdnadsbehov ofta har svårt att själva sköta sin 

munhälsa eller uppsöka tandvård erbjuder Region Västernorrland i 

samarbete med Folktandvården och kommunen uppsökande verksamhet 

genom att erbjuda en årlig, kostnadsfri munhälsobedömning av 

tandvårdspersonal samt nödvändig tandvård. De som omfattas är; personer 

som får hälso- och sjukvård i hemmet, insatser enligt LSS samt de som bor i 

egen bostad och har mycket stora behov av omsorg.  

Till följd av pandemin utförde Folktandvården inte munhälsobedömningar 

under delar av 2020. Under 2021 har munhälsobedömningarna återupptagits 

av Folktandvården.  

Redovisningen av antalet erbjudna munhälsobedömningar visar på att 

Rutinen för munhälsobedömning och utfärdande av intyg för nödvändig 

tandvård inte följts fullt ut.  

Förväntat resultat 

 Att munhälsobedömningar erbjuds enligt rutin för 

munhälsobedömning och utfärdande av intyg för nödvändig tandvård 

Kvalitetsregistret Senior Alert 

Kvalitetsregistret Senior Alert stödjer vårdprevention i att identifiera risker, 

förebygga vårdskador och ohälsa inom områdena: trycksår, undernäring, 

fall, ohälsa i munnen och blåsdysfunktion. Kvalitetsregistret Senior Alert för 

omfattar personer 65 år och äldre. 

Särskilt boende för äldre 

Inom särskilt boende sker riskbedömningar och registreringar i 

kvalitetsregistret Senior Alert vid samtliga särskilda boenden. Under 2020 

kunde en nedgång av antalet riskbedömningar och antalet enskilda individer 

som riskbedömts konstateras. Det relaterades till att alla platserna på särskilt 

boende inte var belagda samt att det var en ökad arbetsbelastning för 

personalen med anledning av smittspridning covid-19.  
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Resultatet för 2021 visar på att antalet riskbedömningar och unika personer 

som riskbedömts på särskilt boende inte ökat trots att platserna är tillsatta. 

Det kan innebära att arbetet inte återupptagits fullt ut på alla enheter, 

pandemin fortgår fortfarande vilken också kan påverka resultatet.  

Kramfors kommun ligger inom särskilt boende bland de högsta i länet och 

över riket när det gäller resultaten för: utredning av bakomliggande orsak, 

upprättad åtgärdsplan och genomförd åtgärd. 

 

Källa: Kvalitetsregistret Senior Alert, 220118. 

 

Antalet trycksår på särskilt boende har minskat sedan föregående år. Trenden 

de senaste åren har varit nedåtgående. Även antalet personer med risk för 

undernäring har minskat under flera år. För 2021 kunde dock en ökning ses 

vilket bedöms vara relaterat till att platserna på särskilt boende nu är fullt ut 

tillsatta. Dock ska det tas i beaktande att det är personer som riskerar 

undernäring till följd av främst individuella faktorer som avses.  

Under 2020 sågs en minskning av antalet fall på särskilt boende. Även det 

tros bero på otillsatta platser och minskad rapportering. Under 2021 har 

antalet fall återigen ökat och är nu på liknande nivåer som under 2019. 

Hemsjukvård/hemtjänst 

Målet för 2021 var att antalet registreringar i kvalitetsregistret Senior Alert 

inom hemsjukvård/hemtjänst skulle öka. Det är samma mål som varit sedan 

2018. 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Antal riskbedömningar 72 85 56 24 27 

Källa: Kvalitetsregistret Senior Alert, 220118. 

 

Resultatet visar på att riskbedömningar och registreringar enligt Senior Alert 

enbart sker inom ett hemsjukvårdsområde. Arbetssättet har inte utökats 

under 2021.  
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Funktionsstöd 

Även inom området funktionsstöd var målet att öka antalet registreringar. 

Resultatet visar dock på en minskning i jämförelse med föregående år. Det 

kan även här konstateras att arbetssättet inte är följsamt till gällande rutiner 

för riskbedömning enligt Senior Alert. 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Antal riskbedömningar 12 0 9 5 4 

Källa: Kvalitetsregistret Senior Alert, 220118. 

 

Inför 2022 har en projektanställning som samordnare för kvalitetsregistren 

rekryterats. Samordnaren uppdraget är att stödja verksamheterna att 

implementera rutinerna för riskbedömning enligt Senior Alert, samordna och 

utveckla arbetet kring personer risk för ohälsa i munnen, fall, trycksår och 

risk för undernäring.  

Förväntat resultat: 

 Att säkerställa så riskbedömningar sker enligt rutin för enligt Senior 

Alert inom samtliga verksamhetsområden där kommunal hälso- och 

sjukvård bedrivs. 

Blåsdysfunktion 

Det förväntade resultatet för 2020 och 2021 var att antalet registrerade basala 

inkontinensutredningar i kvalitetsregistret Senior Alert skulle öka på särskilt 

boende. Egenkontrollen visar att resultatet inte har uppnåtts.  

 2019 2020 2021 

Andel av brukarna/patienterna som erhållit basal 

inkontinensutredning på särskilt boende  

21 % 3 % 0 % 

Källa: Kvalitetsregistret Senior Alert, 220118. 

 

Förväntat resultat: 

 Att andelen inkontinensutredningar ska öka på särskilt boende. 

Svenska HALT  

Svenska HALT (Healthcare Associatied infections in Long Term care 

facilitis) mäter bland annat vårdrelaterade infektioner, riskfaktorer och 

antibiotikaanvändning på särskilt boende. Under 2020 genomfördes ingen 

HALT mätning utan ersattes av en länsgemensam kvalitetsmätning.  

Resultatet för Kramfors kommun har sedan ett flera år visat på en hög andel 

kvarliggande urinkatetrar. Det kan vara en riskfaktor för uppkomst av 

infektion. Kvalitetsmätningen som genomfördes under 2020 visade på att 28 

% av de som bor på särskilda boenden hade en kvarliggande urinkateter. 

Resultatet var då högst i länet.  
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Årets resultat från HALT visar på en förbättring inom Kramfors kommun. 

Andelen kvarliggande urinkatetrar uppgår i dagsläget till 14,1 % av de som 

bor på särskilt boende. För riket visar resultatet visar 9,6 %. Fler män (20,3 

%) än kvinnor (11,1 %) har kvarliggande urinkatetrar.  

Förväntat resultat: 

 Att fortsätta minska antalet kvarliggande urinkatetrar för 

brukare/patienter på särskilt boende. 

 

Beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom  

Resultatet från 2020 års kvalité- och patientsäkerhetsberättelse visade att ett 

förbättringsarbete behövde genomföras inom området för BPSD. Bland 

annat kunde det konstaterades att BPSD-arbetet utfördes i varierad 

omfattning i verksamheterna. Inom vissa verksamheter utfördes det inte alls. 

Utifrån resultatet projektanställdes en samordnare med uppgift att förbättra 

BPSD-arbetet och säkerställa så att det bedrivs på ett likartat sätt inom alla 

verksamheter inom förvaltningen.  

År Antal enskilda individer Antal registreringar BPSD 

2021 75 100 

2020 92 96 

2019 115 171 

2018 114 139 

Källa: BPSD-registret, 220118. 

Förväntat resultat: 

 Att säkerställa så BPSD-skattningar genomförs enligt rutin. 

 

Svenska Palliativregistret  

Vården i livets slutskede vid förväntade dödsfall registreras i Svenska 

Palliativregistret, bland annat utifrån de kvalitetsindikatorer som 

Socialstyrelsen fastställt. Antalet registreringar under 2021 uppgick till 34 

stycken. Det är en halvering i förhållande till föregående år då antalet var 68.  

Det förväntade resultatet för 2021 var att minst fyra av sju 

kvalitetsindikatorer skulle uppnås. Resultatet visar på att endast en 

kvalitetsparameter uppnåddes, “mänsklig närvaro vid dödsögonblicket”. 

Dock kan en uppåtgående trend skönjas gällande ”smärtskattning sista 

levnadsveckan” och ”dokumenterad munhälsobedömning”. 
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 Målvärde Kramfors 

2020 

Kramfors 

2021 

Länet 

2021 

Riket 

2021 

Mänsklig närvaro 

vid dödsögonblicket 

90 % 87 % 91 % 84 % 81 % 

Dokumenterat 

brytpunktssamtal 

98 % 74 % 71 % 78 % 80 % 

Ordination 

injektion stark 

opioid vid 

smärtgenombrott 

98 % 97 % 88 % 95 % 95 % 

Ordination 

injektion ångest-

dämpande vid 

behov 

98 %  97 % 88 % 94 % 95 % 

Smärtskattning 

sista levnadsveckan 

100 % 68 % 77 % 52 % 55 % 

Dokumenterad 

munhälso-

bedömning 

90 %  40 %  62 % 59 % 62 % 

Utan trycksår 

(kategori 2-4) 

90 % 91 % 88 % 91 % 88 % 

Källa: Svenska palliativregistret, 220105. 

 

Förväntat resultat: 

 Att minst fyra av sju kvalitetsindikatorer uppnås under 2022.  

 

NU-lägesmätning läkemedel  

Syftet med NU-lägesmätningen är att följa utvecklingen av användandet av 

olämpliga läkemedel för äldre, främst läkemedel vid oro och sömnproblem. 

Under 2021 omfattade mätningen drygt 4700 personer i Västernorrlands län 

varav 187 personer från Kramfors kommun. Det är en ökning med 29 

personer gentemot föregående år.  

Särskilt boende för äldre 

2021 års mätning visar att andelen patienter med dagligt användande av 

sömnläkemedel har en nedåtgående trend men håller sig fortfarande dock på 

en fortsatt hög nivå. Andelen patienter som har stående ordination har 

minskat sedan föregående år.  
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Andel patienter som har sömnläkemedel som stående läkemedel, 

särskilt boende.  

 

Källa: NU-lägesmätning 2021.  

 

Andel patienter som har neuroleptika som stående läkemedel, särskilt 

boende.  

 

Källa: NU-lägesmätning 2021.  

 

Symtomskattningar inför fördjupade läkemedelsgenomgångar 

Symtomskattningar används inför läkemedelsgenomgångar för att identifiera 

symtom som kan ha samband med läkemedelsbehandling. Andelen 

symtomskattningar inför fördjupad läkemedelsgenomgång på särskilt boende 

ligger i linje med övriga kommuner i länet. Dock har en minskning skett från 

78,4 % (2020) till nuvarande 69,5 %. Inom hemsjukvården är resultaten 
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betydligt lägre än inom särskilt boende, dock har en mindre ökning skett från 

22,2 % (2020) till 27 %.  

Andel över 75 år med symtomskattning ifylld senaste året  

 

Källa: NU-lägesmätning 2021.  

 

Förväntat resultat: 

 Att minska andelen antalet stående sömnläkemedel och neuroleptika 

på särskilda boenden. 

 Att öka andelen symtomskattningar inför fördjupad 

läkemedelsgenomgång.  

 

Läkemedelshantering  

Extern granskning 

En extern kvalitetsgranskning av läkemedelshanteringen bör genomföras 

minst en gång per år. Till följd av pandemin har ingen granskning 

genomförts varken under 2020 eller 2021. Under våren planeras en extern 

granskning inom särskilt boende, hemsjukvård och funktionsstöd. 

Läkemedelsstölder 

Ett särskilt boende har en långvarig problematik med läkemedelsstölder, och 

under året har återigen stölder skett. Åtgärder har vidtagits i bland annat 

utökad narkotikakontroll. Enskilda personer har däremot inte blivit utan sina 

läkemedel. 

Läkemedelsförvaring  

Samtliga särskilda boenden i verksamheter har nu läkemedelsskåp med 

digitala lås. 
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Vårdhygien 

Till följd av pandemin har alla verksamheter inom funktionsstöd och 

äldreomsorg nu utsedda hygienombud. Under året har också vårdhygien 

utbildad alla chefer, sjuksköterskor och hygienombud i basala hygienrutiner 

och klädregler (BHK).  

Egenkontroll program för vårdhygienisk standard 

Samtliga verksamheter som bedriver vård och omsorg omfattas av 

föreskriften för basal hygien, SOSFS 2005:10. Verksamheterna är skyldiga 

att årligen genomföra egenkontroll av verksamheten. 

Under 2021 skulle egenkontroller genomföras vid två tillfällen under året. 

Resultatet visar att egenkontrollerna utförts i varierad omfattning, vissa 

verksamheter har inte utfört den alls, medan andra utfört den vid en eller två 

tillfällen. 

Förväntat resultat 

 Att kontroll av vårdhygien sker minst två gånger per år. 

 

Smitta och smittspridning  

Att förhindra vårdrelaterade infektioner är en viktig del i patientsäkerheten.  

Respriatoriskt synicytial (RS) virus 

RS-virus orsakar infektion i luftvägarna, vanligtvis är infektionen lindring 

men en del kan bli allvarligt sjuka. I analyser av prover för covid-19 har RS-

virus upptäckts som bifynd. Under året skedde ett utbrott på särskilt boende 

där omkring sex-åtta patienter visade sig vara positiva. Utöver det har 

enstaka patienter konstaterats positiva inom ordinärt boende. 

Magsjukeutbrott 

Under året har inga kända magsjukeutbrott förekommit.  

Covid-19 

Smittspridningen av covid-19 har varit på en betydligt lägre nivå inom de 

kommunala verksamheterna än under föregående år. Totalt har 281 

brukare/patienten provtagits för misstänkt covid-19 och av dessa har 24 

konstaterats smittade. Fyra har avlidit till följd av covid-19.  

Smittutbrott har under året förekommit på fyra särskilda boenden, fem 

hemsjukvård/hemtjänstområden och inom fyra enheter på funktionsstöd.  
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 Provtagen vid misstänkt 

covid-19  

Konstaterad smittad covid-19 

År 2021 2020 2021 2020 

Särskilt boende  128 300 7 40 

Ordinärt boende 115 158 11 31 

Funktionsstöd 38 51 6 1 

Totalt: 281 509 24 72 

Källa: Sammanställning av antal screening/misstänkt/konstaterad smittad i Covid-19 för 

verksamheterna särskilt boende, hemtjänst/hemsjukvård och funktionsstöd 2021. 

 

 

Källa: Sammanställning av antal screening/misstänkt/konstaterad smittad i Covid-19 för 

verksamheterna särskilt boende, hemtjänst/hemsjukvård och funktionsstöd 2021. 

 

Under januari 2021 påbörjades vaccinationerna mot covid-19 till 

brukare/patienter och personal enligt Folkhälsomyndigetens (FHM) 

prioriteringsordning. Samordningen och genomförandet av vaccinationerna 

var ett omfattade arbete som innebar att arbetsuppgifter fick omfördelas, 

bort- och/eller omprioriteras för att kunna vaccinera i den takt vaccindoser 

tilldelades. Vaccinationsarbetet genomfördes i nära samarbete med Region 

Västernorrland, smittskyddsenheten och Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

(MAS). Totalt har omkring cirka 1650 vaccindoser under året distribuerats 

till patienter/brukare inom särskilt boende, hemsjukvården/hemtjänsten samt 

inom gruppbostäder LSS. Samtlig personal som arbetar omvårdnadsnära har 

erbjudits vaccinering enligt FHM rekommendationer.  

Tillgången till skyddsutrustning och material har under året varit varierande 

men hela tiden kunnat tillgodoses.  

Under året har flertalet åtgärder vidtagits utifrån covid-19.  

 

Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec

Smittade 8 6 1 4 0 0 0 0 0 2 0 3

Avlidna 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
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Antal konstaterat smittade och avlidna covid-19 
Välfärdsförvaltningen 2021
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Exempelvis har:  

 Hygienombud utsetts på samtliga enheter. Chefer, hygienombud och 

sjuksköterskor har utbildats i basala hygienrutiner och klädregler 

(BHK) 

 Kohortvård bedrivs vid misstänkt/konstaterad covid-19 

 Smittspårning och identifiering av eventuellt exponerade 

brukare/patienter samt medarbetare 

 Säkra besök tillämpas inom särskilt boende  

 Medarbetare som arbetar omvårdnadsnära erbjuds snabbtester inför 

arbetspassets start 

 Begränsad och/eller upphört med utlåning av medarbetare  

 Begränsat och anpassat utbudet av sociala aktiviteter på särskilt 

boende  

 Begränsat och anpassat verkställigheten av sociala insatser, bland 

annat dagverksamhet  

 Kontinuerlig samverkan mellan MAS, smittskydd och vårdhygien.  

 

Tillsyn från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 

IVO konstaterade utifrån deras tillsyn hösten 2020 att vid det särskilda 

boendet som ingick i tillsynen, inte hade funnits förutsättningar för att ge 

sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård av god kvalité till äldre med 

misstänkt eller konstaterad covid-19. Välfärdsnämnden besvarade IVO:s 

begäran och delgav de åtgärder som vidtagits, exempelvis närvarande 

ledarskap, egenkontroll och möjlighet till snabbtest för medarbetare.  

IVO har under året påbörjat en nationellt uppföljande tillsynsinsats utifrån 

föregående tillsyn. Uppföljningen kommer dock inte begränsas till personer 

som har eller har haft covid-19. Resultatet förväntas redovisas under 2022.  

Uppföljning av kvalité- och patientsäkerhet under sommarperioden 

I flera år har denna uppföljning visat på samma eller liknade brister när det 

gäller patientsäkerhet under sommarperioden. Till skillnad mot föregående 

år har åtgärder vidtagits och av resultatet kan det på totalen skönjas en 

förbättring, inte minst gällande tillgängligheten på sjuksköterskor. Likaså har 

en förbättring skett gällande fördelningen av omvårdnadsansvaret bland 

sjuksköterskorna samt att kontaktvägarna till legitimerad personal nu varit 

kända. Dock kan det konstateras att vissa perioder under sommaren inte haft 

tillräcklig bemanning av sjuksköterskor för att kunna tillgodose patienternas 

behov av hälso- och sjukvård. Återkommande förbättringsområden är 

delegeringsförfarandet.  
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IFO har under sommarperioden haft en stor del vakanta tjänster. Resultatet 

visade på att vissa rutiner, som exempelvis vem som hanterar 

skyddsbedömningar och orosanmälningar inte till fullo varit kända hos alla 

medarbetare sedan organisationsförändringen årsskiftet 2020/2021.  

Förväntat resultat: 

 Att bristerna som uppmärksammats i rapporten Uppföljning av 

kvalité och patientsäkerhet under sommarperioden 2021 åtgärdas.  

Öppna jämförelser 

I årets kvalité- och patientsäkerhetsberättelse redovisas inte resultaten från 

Öppna jämförelser (ÖJ). Detta för att ÖJ utgår mestadels från nationell 

statistik och i år har flera av de nationella undersökningarna inte genomförts.  

Kommunens kvalité i korthet 

Resultatet i Kommunens Kvalité i Korthet (KKiK) redovisas inom några 

områden som värderats som intressanta för invånarna. Resultaten har 

ambitionen att beskriva kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra 

kommuner. Det nationella projektet KKiK omfattar övervägande delen av 

Sveriges kommuner. KKiK använder cirka 40 mått för att mäta kommunens 

prestationer inom områdena; barn och unga, stöd och omsorg samt samhälle 

och miljö. Nedan visas ett urval av dessa uppgifter.  

För 2021 var det förväntade resultaten att välfärdsförvaltningens egen 

rapportering till KKiK skulle återupptas. Av årets resultat framgår det att 

detta är genomfört.  

Under 2021 har Socialstyrelsen skjutit på tiden för när den nationella 

brukarundersökningen inom äldreomsorgen skulle ske. Det resulterade i att 

flera värden i KKiK saknar resultat.  

I tabellerna och diagrammen nedan används färgerna rött, gult och grönt för 

att visa hur ett resultat ligger till jämfört med andra kommuner. För varje 

område rangordnas kommuner efter sina resultat, och de bästa resultaten får 

grön färg (25 % av kommunerna) de sämsta får röd färg (25 % av 

kommunerna) och de i mitten får gul färg (50 % av kommunerna). Saknas 

det resultat för ett område markeras det med ett stäck. Observera att 

färgsättningen visar om resultatet är bra eller mindre bra i jämförelse med 

andra kommuner. Den talar inte om ifall resultatet är bra eller mindre bra. 

Kommunen kan ha låga resultat jämfört med andra kommuner, vilket ger röd 

färg, trots att resultatet egentligen är bra (och vice versa). 

  2018 2019 2020 2021 

Brukarbedömning individ och 

familjeomsorg totalt - förbättrad 

situation, andel (%) 

Kramfors 67 78 89 79 

Alla 

kommuner 

76 77 77 75 
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  2018 2019 2020 2021 

Ej återaktualiserade vuxna personer 

med försörjningsstöd ett år efter 

avslutat försörjningsstöd, andel (%) 

Kramfors 80 75 - 79 

Alla 

kommuner 

79 79 78 78 

 

 

 

Väntetid antal dagar från ansökan till 

beslut om försörjningsstöd, 

medelvärde 

Kramfors  16 14 - 18 

Alla 

kommuner 

15 15 16 15 
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Väntetid i antal dagar från 

ansökningsdatum till första erbjudna 

inflyttningsdatum till särskilt boende, 

medelvärde 

Kramfors 98 100 - 27 

Alla 

kommuner 

52 67 63 44 

 

 

Källa: Kommunens kvalité i korthet (KKiK), 220113 

Brukarundersökning 

Socialstyrelsens nationella brukarundersökning för äldreomsorgen 

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen är en rikstäckande undersökning av 

äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänsten och på Sveriges 

äldreboenden. Socialstyrelsen har uppdraget att genomföra undersökningen. 

Under våren meddelade Socialstyrelsen att undersökningen skulle bli 

förskjuten till följd av ny upphandling av leverantör. Undersökningen 

genomförs med start i januari 2022.  

Hemtjänst och särskilt boende för äldreomsorg  

Under de senaste åren har resultatet varit förhållandevis låga på frågan om 

brukarna vet vart de ska vända sig för att lämna synpunkt eller klagomål 

inom hemtjänsten. Under de senaste tre åren har omkring 65 % av brukarna 

svarade att de visst det.  

För 2021 var det förväntade resultatet att den vetskapen skulle öka hos 

brukarna. Två hemtjänstgrupper har genomfört åtgärder med att förbättra sin 

information där bland annat uppgifter nu finns om vart brukarna kan lämna 

synpunkter eller klagomål.  

 

Hos de brukare som bor inom särskilt boende för äldre visade resultaten att 

51 % visst vart man skulle vända sig för lämna synpunkter eller klagomål.  

Det förväntade resultatet för 2021 var även där att resultaten skulle öka. 

Även nöjdheten hos brukarna med att måltidssituationen är en trevlig stund 

på dagen skulle öka. Ett äldreboende uppger att de återupptagit arbetssättet 

med brukarråd. Under dessa möten diskuteras synpunkter och klagomål från 

brukarna och till mötena bjuds även kökspersonalen in så att brukarna ges 

möjligheten att diskutera valet av maträtter och synpunkter på dessa.  

Under året har även en utökning skett av antalet aktivitetshandledare på 

särskilda boenden. På ett särskilt boende uppger men att det lett till att 
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måltidssituationen förbättrats eftersom de kan vara med under 

måltidssituationen. 

Förväntat resultat: 

 Att vetskapen hos brukarna ökar gällande vart synpunkter eller 

klagomål ska lämnas.  

 Att brukarråd införs på samtliga särskilda boenden. Under dessa 

möten bör även representanter från kostenheten bjudas in.  

 

Kvalitetsuppföljning inom äldreomsorgen  

Under 2021 har biståndshandläggarna inom äldreomsorg genomfört så 

kallade kvalitetsuppföljningar. Kvalitetsuppföljningarna syftar till att direkt 

fråga de äldre om hur de uppfattar hjälpen och stödet de är beviljade.  

Under året har totalt 435 uppföljningar genomförts. Fördelningen har varit 

67 % kvinnor och 33 % män. Sammanfattningsvis visar resultaten på mycket 

goda resultat! Ett urval av resultaten visas nedan.  

Hur tryggt känns det att bo hemma/på ditt särskilda boende? 

 

Hur har stödet motsvarat dian förväntningar? 
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Är handläggarens beslut anpassat efter dina behov? 

 

 

Kvalitetsuppföljningen har också identifierat förbättringsområden. Bland 

dessa är:  

Brukar personalen bemöta dig på ett bra sätt? 

1 

Har du varit delaktig i upprättandet av din genomförandeplan? 

 

Förväntat resultat: 

 Att brukarnas delaktighet ökar i upprättandet av genomförandeplaner. 

                                                                 
1 Svarsalternativet ”vet inte/ingen åsikt” avser till stor del brukare som endast varit beviljad 

trygghetslarm.   
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Brukarundersökning funktionsstöd  

Välfärdsförvaltningen deltog under året i Sveriges Kommuner och Regioners 

nationella brukarundersökning inom funktionshinderområdet. 

Brukarundersökningen riktade sig till vuxna personer med 

funktionsnedsättning inom boende, boendestöd och daglig 

verksamhet/sysselsättning enligt beslut utifrån LSS eller SoL.  

I Kramfors omfattade undersökningen totalt 219 brukare varav 87 personer 

valde att delta. Det motsvarar en svarsfrekvens på omkring 40 %. Området 

för funktionsstöd har i tidigare års brukarundersökningar fått förhållandevis 

låga resultatet på frågor som varit kopplade till trygghetsaspekten. Inför 

2021 var därför det förväntade resultatet att verksamheten skulle analysera 

resultatet från tidigare års brukarundersökningar och utvärdera främst 

trygghetsaspekten hos brukarna. I samband med uppföljningen uppger 

verksamheterna att detta inte genomförs. Det förväntade resultatet har därför 

inte uppnåtts.  

I årets kvalité- och patientsäkerhetsberättelse redovisas av den anledningen 

resultatet på frågan avseende trygghetsaspekten. Notera att svarsfrekvensen 

är låg vilket innebär att slutsatser bör dras med viss försiktighet. I det fall 

anonymiteten kunnat efterlevas redovisas könsuppdelad statistik.  

Boendestöd, SoL 
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Bostad med särskild service, SoL  

 

 

Daglig verksamhet, LSS 
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Gruppbostad, LSS 
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Servicebostad, LSS 

 

 

Av resultatet framgår det att brukarna i viss utsträckning upplever otrygghet 

i sitt boende eller i sin dagliga verksamhet.  

Förväntat resultat: 

 Att brukarnas upplevelse av trygghet i boendet och/eller på den 

dagliga verksamheten ökar.  

 Att brukarna vet vart de ska vända sig i det fall de önskar prata med 

någon om sin situation i boendet och/eller i den dagliga 

verksamheten.  

 

Individ och familjeomsorgen 

Under året deltog individ- och familjeomsorgen i SKR:s nationella 

brukarundersökning. Undersökningen riktade sig till de personer som har 

kontakt med socialtjänsten under oktober/november månad och tillhör någon 

av målgrupperna ekonomiskt bistånd, ungdomar från 13 år, vårdnadshavare, 

missbruk- och beroendevård samt är boende på kommunens HVB eller 

stödboende.  

Det förväntade resultatet för 2021 var att individ- och familjeomsorgen 

skulle hitta nya arbetssätt för att öka svarsfrekvensen. Nya arbetssätt har 

genomförts, bland annat med att skicka undersökningen per sms och e-post. 

Dock visar resultatet på att svarsfrekvensen fortfarande håller sig på låga 

nivåer likt året innan omkring sammanfattande 30 %. Även svarsfrekvensen 

är låg för riket är även i år mycket lågt. 
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I årets kvalité- och patientsäkerhetsberättelse redovisas resultatet på frågan 

om situationen förbättrats sedan klienten/brukaren fått kontakt med 

socialtjänsten? För HVB redovisas likt funktionsstöd frågan om 

trygghetsaspekten. Notera att svarsfrekvensen är låg vilket innebär att 

slutsatser bör dras med viss försiktighet. I det fall anonymiteten kunnat 

efterlevas redovisas könsuppdelad statistik.  

Ekonomiskt bistånd  
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Missbruk- och beroendevård 

 

 

 

Vårdnadshavare  
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Hem för vård och boende, HVB 

 

 

_____________________________________________________ 



Kramfors kommun 
Datum 

2022-02-28 
Dnr 

VN/2022:48 
Sida 

38(49) 
 

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2021 

Inom HVB svarade 50 % av klienterna att de är osäkra på vem de ska 

kontakta om något är mindre bra i boendet. 17 % svarade att de inte visst 

vem de skulle kontakta över huvud taget.  

Av brukarundersökningen framgick det också att 25 % av de tillfrågade 

klienterna inom ekonomiskt bistånd upplevde det som ganska svårt att få 

kontakt med socialsekreteraren och 13 % upplevde det som mycket svårt.  

Förväntade resultat: 

 Att klienter som bor på kommunens HVB vet vart de ska vända sig 

om de upplever något som är mindre bra i boendet.  

 Att fler klienter inom ekonomiskt bistånd upplever det enklare att få 

kontakt med sin socialsekreterare.  

Avvikelser 

Avvikelser i vårdkedjan 

Avvikelser i vårdkedjan är rapportering av oönskade händelser vid vårdens 

övergångar. Totalt har 37 avvikelser registrerats under 2021. Det är något 

lägre än föregående år då antalet var 40 stycken. Av dessa är 32 utgående till 

region Västernorrland och fem inkommande till Kramfors kommun. 

Inkommande avvikelser  

De avvikelser som mottagits handlar exempelvis om utebliven vård och 

behandling, brister i hantering av prover, ofullständiga personuppgifter och 

stulet hjälpmedel. Av dessa fem avvikelser är tre besvarade. Ingen av 

avvikelserna har lett till någon fördjupad utredning av MAS eller MAR.  

Utgående avvikelser 

Avvikelserna som rapporterats till region Västernorrland är fram för allt 

riktade till hälsocentralerna. Ett mindre antal avvikelser har skickats till 

länets tre sjukhus och ambulansverksamheten. De vanligaste förekommande 

avvikelserna är brister i kommunikation, utebliven/fördröjd/felaktig vård och 

behandling samt brister i samband med vaccination mot covid-19.  

Av de 32 utgående avvikelserna till region Västernorrland har 21 besvarats.  

Under året har en gemensam riktlinje för samverkan mellan länets 

kommuner, region Västernorrland och privata utförare av hälso- och 

sjukvård upprättas.  

Avvikelser hälso- och sjukvård 

Funktionsstöd 

Det totala antalet avvikelser inom hälso- och sjukvården har inom området 

funktionsstöd ökat med cirka 40 % sedan föregående år. Ökningen återfinns 

inom områdena fall, medicintekniska produkter samt vård och behandling.  
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Det kan konstateras att avvikelser i stor utsträckning felaktigt kategoriserats i 

systemet. Exempelvis visar analysen att medicintekniska produkter i stort 

sett är felaktigt registrerade läkemedelsavvikelser. Även inom området vård 

och behandling förekommer felaktiga registreringar av läkemedel. De 

felaktiga registreringarna har inte korrigerats vid hanteringen av 

avvikelserna.  

 

Källa: Treserva, 220113. 

 

Antalet fall har inom området funktionsstöd ökat i jämförelse med tidigare 

år. Trots den ökade trenden av fall har antalet uppkomna skador inte ökat. 

Analysen visar att det inte har genomförs några systematiska 

riskbedömningar för personer med fallrisk. En av enheterna uppger att de 

tidigare har genomfört riskbedömningar enligt Senior Alert men att det finns 

behov av att återuppta det arbetet. 

 

Källa: Treserva, 220113 
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2020 50 8 0 0

2021 55 12 3 14

0

10

20

30

40

50

60

70

A
n

ta
l

Avvikelser HSL - Funktionsstöd
Period: 2019-2021

Fall med skada Fall utan skada Fall totalt

2019 9 30 39
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Utifrån verksamheten egna analyser framgår det att en systematik för 

hantering av hälso- och sjukvårdsavvikelser inte har uppnåtts. Dock uppger 

flera enheter att de inlett samverkan och involverar legitimerad personal i 

högre omfattning. I dagsläget hanteras och diskuteras avvikelser främst på 

arbetsplatsträffar.  

Förväntat resultat: 

 Att säkerställa så avvikelsehanteringen sker enligt gällande rutin. 

 Att åtgärder vidtas för att minska antalet avvikelser gällande fall och 

läkemedel.  

Hemsjukvård 

Sedan övertagandet av hemsjukvården 2014 har antalet hälso- och 

sjukvårdsavvikelser årligen ökat. Under 2021 var ökningen cirka 12 % i 

förhållande till föregående år. Ökningen återfinns inom vård och behandling, 

brister i hälso- och sjukvårdsjournal samt medicintekniska produkter.  

I likhet med övriga verksamhetsområden finns även här felregistrerade 

avvikelser, främst läkemedelsavvikelser som felaktigt registrerats under 

medicintekniska produkter eller under vård och behandling.  

Verksamheternas egna analyser visar på att bakomliggande orsaker till 

läkemedelsavvikelser är fram för allt relaterat till stress, hög arbetsbelastning 

och vikarier utan delegering. Åtgärder som vidtagits är samverkan med 

sjuksköterska och diskussion på arbetsplatsträffar.  

Avvikelsetypen brister i hälso- och sjukvårdsjournal omfattar fram för allt 

brister/avsaknad av narkotikajournal, felaktig/avsaknad av 

ordinationshandling eller att signeringslista inte finns. 

 

Källa: Treserva, 220113. 
 

Antalet fall inom hemsjukvården ligger på en något lägre nivå än föregående 

år. Trots färre fall är antalet som skadar sig till följd av fall detsamma som 
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föregående år. Inom verksamhetsområdet utförs inga systematiska 

riskbedömningar för personer med fallrisk, enbart inom ett geografiskt 

hemsjukvårdsområde arbetar man med riskbedömningar enligt Senior Alert.  

En faktor som beskrivits från verksamheten som orsak till att fallen ökat är 

alkoholkonsumtion hos vissa brukare. Exempel på åtgärder som vidtagits är 

förändringar i fysiska miljön och kontakt med arbetsterapeut eller 

fysioterapeut. 

 
Källa: Treserva, 220113. 

 

Utifrån verksamheten egna analyser framgår det att systematik för hantering 

av hälso- och sjukvårdsavvikelser inte har uppnåtts. Arbetet med 

avvikelsehantering bedrivs i varierad skala mellan enheterna. 

Förväntat resultat: 

 Att säkerställa så avvikelsehanteringen sker enligt gällande rutin. 

 Att åtgärder vidtas för att minska antalet avvikelser gällande fall och 

läkemedel.  

 

Särskilt boende för äldre 

Det totala antalet hälso- och sjukvårdsavvikelser har inom särskilt boende 

ökat med 25 % jämfört med föregående år. Ökningen bedöms motsvara den 

minskning som konstaterades under 2020 som då var relaterat till otillsatta 

platser samt misstänkt underrapportering. De områden där antalet avvikelser 

ökat mest inom är läkemedel men också för vård och behandling och brister i 

hälso- och sjukvårdsjournal. Även inom särskilt boende kan det konstateras 

att avvikelser registreras felaktigt.  

Verksamheternas analys visar på att orsakerna till läkemedelsavvikelser är 

relaterade till hög sjukfrånvaro, brist på vikarier och att vikarier utan 

delegering innebär en ökad arbetsbelastning för ordinarie personal. Även 

Fall med skada Fall utan sakada Fall totalt

2019 111 545 656

2020 125 645 770

2021 121 590 711
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bristande kommunikation uppges som bakomliggande orsaker. Åtgärder som 

vidtagits är kontinuerliga dialoger med vikarier om läkemedelshantering 

samt eftersträvas dosförpackade läkemedel.  

 

Källa: Treserva, 220113.  
 

Antalet fall har ökat med 24 % på särskilt boende jämfört med föregående år. 

Ökningen bedöms motsvara den minskning som konstaterades under 2020 

relaterat till tomma platser och underrapportering. Trots ett ökat antal fall har 

andelen som skadar sig till följd av fall har minskat något. 

Inom särskilt boende genomförs systematiska fallriskbedömningar för 

personer med fallrisk. Analyser från enheterna visar på att det finns enskilda 

individer som står för ett högt antal fall samt att fallen ofta sker inne i 

brukarnas lägenheter. Orsakerna uppges vara den enskildes hälso- och 

funktionstillstånd, lägre bemanning samt svårigheter att överblicka fram för 

allt gemensamhetsutrymmena. Aktiviteter som innefattar gemensam träning 

har behövt anpassas eller uteblivit på grund av smittspridningen. Åtgärder 

som vidtagits förutom fallriskbedömningar är BPSD-skattningar, involvering 

av arbetsterapeut och fysioterapeut samt förebyggande insatser i form av 

exempelvis toalettbesök. 
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Källa: Treserva, 220113. 

 

Inom särskilt boende kan det konstaterats att det finns, i jämförelse mot 

hemsjukvård och funktionsstöd, ett strukturerat och inarbetat arbetssätt med 

avvikelsehantering. Dock har arbetet med avvikelsehantering sviktat under 

åren 2020 och 2021. Undanträngningseffekter till följd av smittspridningen 

av covid-19 har kunna identifieras.  

Förväntat resultat: 

 Att säkerställa så avvikelsehanteringen sker enligt gällande rutin. 

 Att åtgärder vidtas för att minska antalet avvikelser gällande fall och 

läkemedel.  

 

Hälso- och sjukvårdsenheten 

Avvikelser som rör legitimerad personal hanteras av enhetschef för hälso- 

och sjukvårdsenheten. Då inget underlag inkommit från enheten kan ingen 

analys genomföras.  

Avvikelser inom socialtjänst och verksamhet enligt LSS 

Genomgående kan det konstateras att avvikelser utifrån SoL/LSS är 

betydligt lägre än HSL. Det tros bero på en längre erfarenhet hos personalen 

av att rapportera HSL-avvikelser jämfört med SoL/LSS. 

Resultatet redovisas per verksamhetsområde och i vissa fall 

verksamhetsgren, med de tre avvikelsekategorierna som fått flest antal 

avvikelser rapporterade. Därutöver redovisas det totala antalet avvikelser för 

verksamhetsområde/gren.  

Fall med skada Fall utan skada Fall totalt

2019 176 605 781

2020 128 457 585

2021 121 605 726
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Funktionsstöd 

Det totala antalet SoL/LSS-avvikelser inom området för funktionsstöd ligger 

på samma låga nivåer som tidigare år. Verksamheternas analys är att detta 

beror på okunskap hos medarbetarna om vilka typer av händelser som 

klassas som avvikelser och därmed ska rapporteras.  

Källa: Treserva, 220113. 

 

Av resultatet framgår det att bristande bemötande, hot/våld av personal mot 

brukare samt hot/våld mellan brukare är de mest förekommande 

avvikelsetyperna. Vid analysen av resultatet framgick det att den egentliga 

siffran för bristande bemötande från personal är sex stycken och hot/våld av 

personal mot brukare är två stycken. Resterande är felkategoriserade 

avvikelser, något som verksamheterna meddelat att de har problem med. 

Rapporterade avvikelser lyfts upp och diskuteras på arbetsplatsträffar eller 

motsvarande möten.  

Trots det är resultatet utmärkande. Det kan naturligtvis inte uteslutas att 

dessa avvikelsetyper i högre grad rapporteras inom funktionsstöd.  

Förväntat resultat: 

 Att åtgärder vidtas för att avvikelsetyper relaterat till bristande 

bemötande minskar och att hot/våld från personal upphör. 

 

Hemtjänst 

Det förväntade resultatet för 2021 var att åtgärder skulle vidtas så att 

rapporteringen av SoL-avvikelser ökade. Resultatet visar att arbetet med 

avvikelserapportering har under 2021 återupptagits och ökat i antalet. 
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2021 14 9 4 34
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Källa: Treserva, 220113. 

 

Genom det nya sättet att hantera avvikelser fick myndighetsutövningen för 

äldreomsorgen utökade möjligheter att rapportera avvikelser de 

uppmärksammar i verksamheterna. Exempelvis när de uppmärksammat 

brister i genomförandeplanerna, så som att de inte var aktuella, saknade 

delaktighet av brukare eller när genomförandeplanen saknades helt.  

Arbetssättet som myndighetsutövningen inom äldreomsorgen påbörjat, med 

att rapportera brister i verksamheten har fallit väl ut. Det ger verksamheterna 

och kontaktpersonerna insikt om att hålla genomförandeplanerna aktuella 

och uppdaterade. Det nya arbetssättet har medfört att kvalitén på de beviljade 

insatserna ökat, genom att brukarnas åsikter och önskemål kontinuerligt 

efterfrågas och dokumenteras i genomförandeplanen.  

Ett par hemtjänstgrupper beskriver att avvikelserna relaterat till 

genomförandeplanerna berott på att dessa arbetsuppgifter prioriterats ned 

utifrån pandemin.  

Inom hemtjänsten rapporterades under 2021 tre avvikelser om bristande 

bemötande från personal. Ingen rapport finns om hot/våld av personal mot 

brukare.  

Förväntat resultat: 

 Att fortsätta arbetssättet med att rapportera, åtgärda och förbättra 

brister i genomförandeplaner. 

 

Brister i
genomförandepl
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Totalt antal
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2019 0 44 6 55

2020 0 20 5 26

2021 19 40 22 100

0

20

40

60

80

100

120

A
n

ta
l

Avvikelser SoL -Hemtjänst
Period: 2019-2021



Kramfors kommun 
Datum 

2022-02-28 
Dnr 

VN/2022:48 
Sida 

46(49) 
 

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2021 

Särskilt boende för äldre 

Det förväntade resultatet för 2021 var att åtgärder skulle vidtas så att 

rapporteringen av SoL-avvikelser ökade. Under 2021 har rapporteringen 

återupptagits och det förväntade resultatet uppnåtts.  

Under de senaste åren har avvikelser relaterat till insatser ej utförd och 

hot/våld mellan brukare varit de mest frekventa. Av årets resultat framgår 

det att dessa sjunkit i antal men är trots det de mest förekommande 

tillsammans med brister i genomförandeplan.  

Inom särskilt boende rapporterades under 2021 två avvikelser om bristande 

bemötande från personal. Ingen rapport finns om hot/våld av personal mot 

brukare.  

 

 

Källa: Treserva, 220113. 

 

Även inom särskilt boende uppger ett par verksamheter att bristerna i 

genomförandeplanerna berott på att arbetsuppgifterna med att upprätta 

och/eller revidera dessa fått prioriterats ned utifrån pandemin. 

Förväntat resultat: 

 Att fortsätta arbetssättet med att rapportera, åtgärda och förbättra 

brister i genomförandeplaner. 

 

Individ och familjeomsorg  

Inom IFO har tolv stycken avvikelser rapporterats under 2021. Det tyder på 

en god utveckling då antalet registrerade avvikelser för 2020 var fyra 

stycken. Avvikelserna har i huvudsak handlat om brister i 

myndighetsutövningen och utebliven insats. 
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avvikelser

2019 0 82 51 148

2020 0 31 36 76

2021 37 26 21 105
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Under hösten sammanställdes rapporten för uppföljningen av kvalité och 

patientsäkerhet för sommarperioden 2021. Totalt besvarade 24 personer 

undersökningen. Resultatet visade bland annat att fyra procent av 

socialsekreterarna upplevde att orosanmälningar inte kunnat hanteras enligt 

gällande lagstiftning och rutin under sommarperioden. Bland kommentarerna 

nämndes orsaker som att rutiner, efter omorganisationen, inte fanns 

upprättade och/eller inte varit kända hos alla socialsekreterare.  

Förväntat resultat: 

 Att fortsätta implementeringen av arbetssättet med att rapportera, 

utreda, åtgärda och följa upp avvikelser. 

 Att rutiner för hantering av orosanmälningar finns framtagna och är 

väl kända av alla socialsekreterare.  

Klagomål och synpunkter 

Under 2021 har 36 synpunkter och klagomål inkommit. Under 2020 var 

antalet 38. 

 Inom funktionsstöd har klagomålet berört bemötande av närstående.  

 Inom IFO har klagomålen bland annat berört brister i utredning, 

brister i åtgärder/planering, brister i handläggning och synpunkter på 

lokaler.  

 Inom kvalitetsledning och hälsa har klagomålen berört bland annat 

brister i planering inför hemgång från sjukhus, vaccination mot 

covid-19 samt svårigheter att komma i kontakt med 

boende/sjuksköterska.  

 Inom SVO har klagomålen bland annat berört brister i bemötande, 

brister i ledarskap, utebliven återkoppling och fortkörning.  

 

2021 Antal inkomna: Antal besvarade: Antal icke 

besvarade: 

FS 1 1 0 

IFO 10 6 4 

KLH 3 3 0 

SVO 22 18 2 

Totalt: 36 28 8 

 Källa: Välfärdsnämndens diarium, 220105. 

 

Enligt gällande rutin ska samtliga synpunkter och klagomål besvaras. Under 

2021 besvarades 77 %. 
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Förväntat resultat: 

 Att de ännu ej besvarade klagomålen besvaras och att dessa därefter 

hanteras enligt gällande rutin.  

Händelser, vårdskador och missförhållanden 

Vårdskada eller risk för vårdskada 

Under året har händelser av allvarlig karaktär utretts. Händelserna har bland 

annat omfattat självmord, allvarliga brister i samband med utskrivning från 

slutenvården och medicinteknisk utrustning för livsuppehållande åtgärder. 

De lärdomar som har dragits av de inträffade händelserna är vikten av vilket 

hälso- och sjukvårdsansvar som åligger kommun som vårdgivare på 

gruppbostäder. Ytterligare lärdomar är behovet och vikten av ett fungerade 

teamarbete kring personer med vård- och omsorgsbehov. Vid komplexa 

behov kan det krävas en samordnad individuell planering innan hemgång.  

Missförhållande eller risk för missförhållande, lex Sarah  

Under året har två rapporter om missförhållanden enligt lex Sarah upprättats. 

De bakomliggande orsakerna till missförhållandena var bristande kunskap i 

omvårdnad och omsorgsarbete samt följsamhet till rutin och styrdokument. 

De lärdomar händelserna medfört är vikten av fortbildning i 

omvårdnadsarbete samt egenkontroll i medarbetarnas kännedom om rutiner 

och styrdokument.  

Riskanalyser 

Under året har åtta riskanalyser genomförts i verksamheterna, majoriteten 

har utförts inom avdelningen för kvalitetsledning och hälsa.  

Riskanalyserna utifrån ett brukar- eller patientperspektiv har handlat om 

vaccination covid-19, införande av ny teknik, genomförande av 

brukarundersökning samt genomförande av hälso- och sjukvård under 

sommarperioden.  
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Mål och strategier för kommande år 

Övergripande mål för Välfärdsnämnden 2022: 

PERSPEKTIV KRAMFORSBON MEDARBETARE EKONOMI 

VÄLFÄRDSNÄMNDENS 

MÅL  
År 2022 

Kramforsbon ska kunna 

förvänta sig en 

evidensbaserad vård och 

omsorg med fokus på 

individen och betoning 

på trygghet, respekt och 

ett gott välbefinnande i 

alla åldrar. 

Medarbetarna ska 

känna sig uppskattade, 

vara delaktiga i 

verksamheternas mål 

och uppleva 

arbetsglädje. 

Välfärdsnämnden 

ska ha god 

förvaltning och 

redovisa en 

ekonomi i 

balans. 

 


