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Sammanfattning 

Kvalitetsberättelsen 2018 beskriver förvaltningens systematiska förbättringsarbete under det 

gångna året. När det gäller den övergripande strukturen för det arbetet har förvaltningen 

bland annat förnyat arbetssättet kring hantering av missförhållanden och påbörjat en 

översyn av avvikelse-  respektive synpunktshanteringen. 

Utifrån föregående års kvalitetsarbete och omvärldsbevakning har förvaltningen valt att 

långsiktigt fokusera fem perspektiv som ska genomsyra alla verksamheter: 

anhörigperspektivet,  våld i nära relationer, barnperspektivet, psykisk hälsa  samt 

funktionsnedsättning.  

Viktigt samverkansarbete under året var: trygg och effektiv utskrivning från slutenvården, att 

skapa ett lokalt öppenvårdsteam inom missbruk och beroende samt tidiga insatser för barn 

och unga. Generellt för regional samverkan är att ansvar som beskrivs i riktlinjer och 

överenskommelser behöver förtydligas och följas upp. Samverkan med närsjukvården, med 

tyngdpunkt på läkarmedverkan, är ett förbättringsområde. 

Förvaltningen har arbetat vidare med arbetssätt för ökad delaktighet och individuellt 

anpassade insatser, utveckling av demensvården samt ökad patientsäkerhet med särskilt 

fokus på vårdprevention.  

De nationella brukarundersökningarna visar att Varbergs resultat, liksom tidigare år, 

övervägande ligger i nivå med riket eller över. Få överklaganden tillsammans med att 

majoriteten av domarna utfaller i linje med förvaltningens beslut visar att rättssäkerheten är 

hög. Resultat från nationell undersökning och egenkontroll visar att fortsatt arbete behövs 

när det gäller att korta utredningstiderna samt att följa upp individbeslut i tid. När det gäller 

vårdprevention är resultaten förbättrade inom minskad nattfasta, normal nutritionsstatus, 

munhälsa och minskat antal fall medan antalet trycksår ökat. För god vård i livets slutskede 

visar resultatet, inom lindring av smärta och ångest samt för trycksår, på klar förbättring 

jämfört med förgående år. Förbättringsområden här är säkerställande av smärtskattning och 

bedömd munhälsa. 

Förvaltningens fokus kommande år är att arbeta vidare med att stödja arbetssätt som utgår 

ifrån kundens delaktighet, resurser och individuella mål, från handläggning till utförande av 

insats. Det ligger också i linje med förvaltningens arbete med huvudprocesserna; att beskriva 

dem mer utifrån ärendets väg, för att skapa värde för kund och använda verksamhetens 

resurser effektivt. 
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Bakgrund 

Syftet med en sammanhållen Kvalitetsberättelse är att, ur ett helhetsperspektiv, beskriva och 

värdera hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra 

kvaliteten/patientsäkerheten har bedrivits i verksamhetens olika delar och att synliggöra 

såväl goda resultat som förbättringsområden. 

Kravet på dokumentation av det systematiska kvalitetsarbetet omfattar alla delar, såväl 

ledningssystemets grundläggande uppbyggnad som det systematiska förbättringsarbetet. 

Patientsäkerhetsarbetet är en del av kvalitetsarbetet, och kvaliteten är en del av 

patientsäkerheten – de hör ihop.  

Patientsäkerhetslagen ställer omfattande krav på verksamheter som bedriver hälso- och 

sjukvård att kvalitetssäkra och redovisa sitt arbete med avvikelsehantering. Lagen tydliggör 

vårdgivarens skyldighet att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete. Vårdgivaren ska, 

i en patientsäkerhetsberättelse, beskriva hur verksamheten har arbetat med att förebygga 

vårdskador och utreda händelser som medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada. 

Beskrivningen ska också omfatta hur man arbetar med att engagera patienter och närstående 

i patientsäkerhetsarbetet. 

Förvaltningen har, för 2018, valt att i den sammanhållna Kvalitetsberättelsen fokusera 

genomfört kvalitetsarbete samt resultat som återspeglar det. Beskrivningar kring 

uppbyggnaden av det systematiska kvalitetsarbetet, inklusive patientsäkerhetsarbetet, 

dokumenteras i förvaltningens styrdokument för Ledningssystem för systematiskt 

kvalitetsarbete.  Processbeskrivningar, riktlinjer och rutiner finns samlade i Atlas, 

förvaltningens systemstöd för kvalitetsledningssystemet. 

Ansvarsområde, uppdrag och ansvarsfördelning inom hälso- och sjukvården finns beskrivet i 

styrdokument för Kommunalt hälso- och sjukvårdsuppdrag.  

Externa utförares resultat speglas i Kvalitetsberättelsen genom de uppföljningsresultat som 

redovisas. Entreprenaderna skriver egna Patientsäkerhetsberättelser som medicinskt 

ansvariga tar del av och bedömer utifrån sitt tillsynsansvar. 
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1. ÖVERGRIPANDE STRUKTUR, KVALITETSARBETE OCH 

RESULTAT 

Avsnittet rör kvalitetsarbete och resultat, övergripande struktur, avseende 

kvalitetsledningssystemet, informationssäkerhet, rättssäkerhet och samverkan. 

Kvalitetsledningssystemet 
Syftet med ett kvalitetsledningssystem är att skapa en systematik och formaliserad struktur 

för att utveckla och säkra kvalitet och därmed säkerställa att verksamheterna skapar värde 

för kund. Kvalitetsledningssystemet ska ge stöd för att planera, genomföra, följa upp, 

utvärdera och förbättra verksamheten samt stödja samverkan. 

Nytt systemstöd för kvalitetsarbetet  

En genomförd förstudie visade behov av att utveckla såväl processarbetet som systemstödet 

och ett projekt startades. Det går ut på att skapa en struktur i det nya systemstödet som ska 

fungera för ledning och styrning samt underlätta för medarbetare att hitta information och 

göra rätt. Parallellt med det arbetet har ett arbete med att beskriva huvudprocesserna ur 

perspektivet ärendets väg inletts.  

För att stödja arbetssätt som utgår ifrån kundens delaktighet, resurser och individuella mål, 

från handläggning till utförande av insats, planerar förvaltningen att se över möjligheterna 

att införa ytterligare systemstöd. Också detta för att i än högre grad skapa värde för kund och 

använda verksamhetens resurser effektivt. 

Hantering av avvikelser, synpunkter och klagomål 

Arbetet innefattar hela kedjan från att uppmärksamma och rapportera till att utreda, åtgärda, 

följa upp och återkoppla och gäller för SoL, LSS, hälso- och sjukvård respektive 

informationssäkerhet samt synpunktshanteringen.  

Förvaltningen har under året infört ett nytt arbetssätt kring rapportering och utredning av 

missförhållande/risk för missförhållande respektive allvarliga sådana, s k lex Sarah. Syftet är 

att det nya arbetssättet ska stödja systematiken samt göra bedömningarna mer enhetliga. Ett 

systemstöd för lex Sarah respektive systemavvikelser (rörande organisation) ska stödja det. 

E-learning för avvikelsehanteringen har tagits fram som stöd för verksamheternas arbete.  

För att rapportering och statistikunderlag ska vara tillförlitliga krävs att avvikelsehanteringen 

är kvalitetssäkrad i alla steg, fortsatt utvecklingsarbete kommer att ske under 2019. En del i 

detta är att ta fram en handbok för avvikelser.  Förvaltningen ser vidare behov av att utveckla 

synpunktshanteringen samt att implementera ett systemstöd även för det arbetet. 

Rapporter om missförhållande 

Under 2018 hanterades totalt 33 rapporter om missförhållanden samt risk för 

missförhållanden. 24 av dem berörde SoL och 9 berörde LSS. Det ligger i nivå med 

föregående år och kommuner av motsvarande storlek. Tabell nedan. 
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Rapporter om missförhållanden 

 2016 2017 2018 

Antal 33 32 33 

 

Synpunkter och klagomål 

Synpunkter och klagomål som dokumenterats och hanterats inom nämndens ansvarsområde 

är i nivå med föregående år, totalt 63, för 2018.  Merparten av klagomålen rör bemötande 

eller upplevda brister i handläggning eller genomförande av insatser. 

Tabell nedan. Totalsiffran till vänster i kolumnen, antalet av dem som rör externa utförare 

återfinns inom parentes.  

 Förslag Beröm Klagomål Totalt 

Äldre 2 (2) 1 (1) 50 (36) 53 (39) 

Vuxen   5 5 

Barn, unga och 

familj 

  4 4 

Annan 

verksamhet 

  1 1 

Summa           2 (2)       1 (1)  60 63 (39) 

 

Informationssäkerhet 
Informationssäkerhet är ett område som innefattar allt från att rätt information ska nå den 

det berör till hur informationen förvaras, gallras och arkiveras. Det rör såväl säker hantering 

av personuppgifter som hantering av t ex riktlinjer och rutiner.  Förvaltningen har fortsatt 

arbetat med att genomlysa befintliga systemstöd ur IT-säkerhetsaspekter och 

personuppgiftsperspektiv. Arbete pågår med att gå igenom och rensa bort sådant material 

som inte längre behöver sparas.  

Förvaltningen arbetar vidare mot säkra kommunikationsvägar, dels för myndighetspost, dels 

för tvåvägskommunikation kring personärenden. 

Behörighetskontroller 

Personalen har rätt att ta del av de personuppgifter de behöver för att kunna utföra sitt 

arbete. Förvaltningen ansvarar för att säkerställa det. Ett sätt är att följa upp det som styr 

behörigheten, genom att följa upp vilka som har en anställning och vilken behörighet som är 

knuten till anställningen. Det har förvaltningen en systematik för och uppföljning sker fyra 
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gånger per år. En revision visade att förvaltningen har ett fungerande arbetssätt för att 

säkerställa att informationen är korrekt.  

Ett annat sätt är att följa upp vilka som tagit del av personuppgifter och kontrollera att de har 

rätt att göra det utifrån sin behörighet. Det görs genom loggkontroller i systemstöd för hälso-

och sjukvårdsdokumentation samt informationsöverföring. Vid de genomförda 

loggkontrollerna hittades inga avvikelser. Loggrutinen har under året reviderats för att 

innefatta förvaltningens olika lagrum och verksamheter.   

Rättssäkerhet 
Kunden har möjlighet att överklaga ett beslut om insats (undantaget hälso- och sjukvården). 

Ett mått på rättssäkerhet är domarna rörande de överklagade besluten. Av de tusentals 

ansökningar (över 6000 ansökningar, inom äldre) som förvaltningen årligen hanterar var 

det, under 2018, endast 76 ärenden som överklagades. Av dessa utföll majoriteten, 67 domar, 

i linje med förvaltningens beslut. Sammantaget visar det att rättssäkerheten är hög. Tabell 

nedan. 

Antal domar 2018 

I linje med 

förvaltningens beslut 

Delvis i linje med 

förvaltningens 

beslut 

Mot förvaltningens 

beslut 

Totalt  

67 (88 %)        2 (3 %)       7 (9 %) 76   

 

Samverkan 
Region Halland och Hallands kommuner samverkar för att höja kvaliteten för kunden och 

använda resurserna effektivt. Gemensamt förbättringsarbete bedrivs för målgrupperna: barn, 

unga och familj, vuxen och äldre. Utöver det sker gemensamt utvecklingsarbete tematiserat 

kring digitalisering, hälso- och sjukvård, psykisk hälsa samt funktionsnedsättning. Exempel 

på stora utvecklingsarbeten under 2018 är: fortsatt arbete för att utskrivning från sluten 

hälso och sjukvård ska bli tryggt för patienterna och effektivt för verksamheterna, 

fortsatt utveckling av vårdkedjan inom risk- och missbruk samt beroende, samordning av 

insatser för barn och unga med komplexa behov. Generellt för regional samverkan är att 

ansvar som beskrivs i riktlinjer och överenskommelser behöver förtydligas och följas upp.  

Utöver det regionala arbetet samverkar socialförvaltningen också med andra förvaltningar, 

för att insatserna ska bli så bra som möjligt för de gemensamma målgrupperna. Den 

utgångspunkten gäller också för samverkan med andra myndigheter såsom 

försäkringskassan, arbetsförmedlingen, kriminalvården, migrationsverket och länsstyrelsen.  
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2. VERKSAMHETENS GRUNDUPPDRAG, 

KVALITETSARBETE OCH RESULTAT 

Här redovisas genomfört kvalitetsarbete, relaterat till föregående års identifierade 

förbättringsområden samt övrigt kvalitetsarbete av betydelse för kund.  

Förvaltningen har valt att långsiktigt ha extra fokus på perspektiven: våld i nära relationer, 

psykisk hälsa, funktionsnedsättning, anhörig- respektive barnperspektiv. 

Resultat från nationella undersökningar och egenkontroll presenteras för respektive 

målgrupp: barn, unga och familj, vuxen samt äldre.  

 

Våld i nära relationer 
Våld i nära relationer (VIR) är ett folkhälsoproblem. Det kan ta sig uttryck som systematisk 

kontroll, kränkningar, hot, isolering och andra former psykiskt, fysiskt och sexuellt våld. 

Förvaltningen har, under året, genomfört aktiviteter för att uppmärksamma våld i nära 

relationer och kunna erbjuda stödinsatser: 

• föreläsning om VIR för chefer och utvecklingsfunktioner 

• information till och dialogtillfällen för medarbetare 

• handläggarna arbetar systematiskt för att ställa frågor om VIR till alla kunder i 

syfte att uppmärksamma behov av stöd 

• arbetsgrupp har startats för att sätta fokus på barn i våldsärenden 

Förvaltningen konstaterar att antalet ärenden ökat. 

Förvaltningen har beviljats medel för arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck; en 

arbetsgrupp har skapats och en utbildning har genomförts.  

 

Psykisk hälsa 
Psykisk hälsa handlar bland annat om att människor upplever sin tillvaro som meningsfull, 

att de kan använda sina resurser väl och kan vara delaktiga i samhället. Då psykisk ohälsa 

har ökat har förvaltningen valt att särskilt fokusera förebyggande insatser. Social samvaro 

är en viktig förutsättning för hälsa. Förvaltningen har därför fortsatt arbetet med att utveckla 

mötesplatsen Medaljongen, där personer med psykisk ohälsa eller anhöriga kan mötas och 

delta i aktiviteter. 

Förvaltningen har använt stimulansmedel, för att stärka insatser för barn och unga med 

psykisk ohälsa, till att utöka det förebyggande arbetet, genom att stärka personalresurserna 

inom barn-och familjeenhetens mottagningsgrupp. 

Förvaltningen har fortsatt arbetet med vård- och stödsamordning (VOSS), inom regional 

samverkan. Det ska ge en gemensam kunskapsbas kring samverkan för vård och stöd till 
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personer med omfattande/komplicerad psykiatrisk problematik samt stödja 

verksamheternas arbete med integrerad psykiatri. I stort sett all personal som arbetar med 

målgruppen har gått utbildningen.  

Anställda inom förvaltningen har erbjudits att ta del av en föreläsning om lågaffektivt 

bemötande - en metod för att möta problemskapande beteende. Förvaltningens egenregi har 

genomfört en utbildning i salutogent förhållningssätt, för att utveckla det hälsofrämjande 

arbetet gentemot kunderna. För att få redskap för att stödja patienters delaktighet har 

samtlig legitimerad personal genomgått en tredagarsutbildning i Motiverande samtal (MI). 

Vidare har legitimerad personal deltagit vid föreläsning om suicidprevention. 

 

Funktionsnedsättning 
Funktionsnedsättning kan påverka livets alla faser och är inte avgränsat till en specifik 

målgrupp. Personer med funktionsnedsättning är ofta mer utsatta än andra, varför 

förvaltningen särskilt valt att följa arbetet kring funktionsnedsättning. 

  

Behov av korttidsboenden och korttidsvistelse har ökat under en längre tid. Förvaltningen 

har därför utökat antalet platser och utvecklat ett nytt erbjudande om lägerverksamhet.   

Många av barnen som beviljas korttidsvistelse har omfattande behov och fler barn med 

komplexa behov behöver speciallösningar. I maj öppnades därför ett nytt barnboende inom 

LSS med fyra platser. 

 

För äldre hemmaboende personer med funktionsnedsättning finns mötesplatsen Fyren, som 

erbjuder möjlighet till möten och aktiviteter. För dem med psykisk ohälsa och deras 

närstående finns mötesplatsen Medaljongen.  

 

Anhörigperspektivet 
Förvaltningen ska erbjuda stöd till anhöriga enligt såväl socialtjänstlagen som hälso- och 

sjukvårdslagen. En förutsättning för ett gott anhörigstöd är att förvaltningen har ett 

anhörigperspektiv för alla målgrupper, därför har en riktlinje tagits fram för det arbetet. 

Förvaltningens anhörigstöd arbetar preventivt och anordnar aktiviteter, föreläsningar, 

samtalsgrupper och enskilda samtal.  

Ett arbete pågår med att uppmärksamma barn som anhöriga. Anhörigstödet har därför 

deltagit vid familjeträffar på förvaltningens enheter för barn. Handläggarna informerar 

systematiskt om anhörigstöd och syskongrupper till stöd för målgruppen.  

 

Barnperspektivet 
Barnperspektiv och barns delaktighet är fortsatt viktiga områden.  En arbetsgrupp har 

tillsatts för att arbeta fram en modell för att integrera barnperspektivet i alla sammanhang 

och verksamheter.  
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Förvaltningen har utvecklat arbetssätt för att fånga barns och ungas delaktighet i insatserna, 

t ex: barns delaktighet i utrednings- och uppföljningsprocessen och hur man som personal 

möter barn som befinner sig missbruksmiljöer. I de ärenden där det finns hemmaboende 

barn görs uppföljningar i hemmet för att säkerställa barnens situation.  Vid långvarigt 

bistånd finns möjlighet till ett särskilt ekonomiskt bistånd för barnens aktiviteter.  

De barn som är placerade får flera enskilda uppföljningssamtal under året, antalet samtal 

sker enligt fastlagd plan.  

Inom verksamheten korttidsvistelse LSS sker träffar med barnen angående hur de vill 

utforma sin vistelse.  

 

Barn, unga och familj 

Kvalitetsarbete 

Förvaltningen samverkar med andra aktörer kring tidiga insatser för barn och unga. 

Samverkan med fokus på grundskoleungdomar sker för att förebygga och motverka missbruk 

och kriminalitet samt att möjliggöra mer riktat arbete utifrån ungdomars behov.  I 

samverkan ingår skola, socialtjänst, ungdomsgård, områdespolis samt säkerhetssamordnare 

utifrån lägesbild eller aktuell händelse. I det arbetet ingår även samverkan med 

inkluderingscentrum i syfte att stärka målgruppen nyanlända med yngre barn.  

Ett sätt att uppmärksamma utsatta barn och ungdomar är genom orosanmälningar. Mellan 

2015 och 2017 låg antalet inkomna orosanmälningar gällande barn 0-18 år, samt unga vuxna 

18-20 år på en jämn nivå. Under 2018 har förvaltningen fokuserat information om 

anmälningsskyldigheten och ökat samverkan med externa aktörer, vilket bidragit till att 

antalet anmälningar ökat med cirka 30 %. 

Tillgänglighet till kontaktpersoner och kontaktfamiljer har varit problematisk under flera års 

tid, något Varberg delar med övriga landet. Förvaltningen har därför vidtagit åtgärder för att 

minska antalet ej verkställda beslut. Arbetet har, bland annat, lett till att 

kontaktmannapoolen tilldelats mer resurser och att korttidsvistelse (SoL) i form av läger 

erbjuds som alternativ insats. 

Resultat 

I brukarundersökningen Vad tycker du om socialtjänsten? var det, 2018, ett lågt antal 

svarande inom barn, ungdom och familj, vilket påverkar förutsättningarna att dra slutsatser. 

Förvaltningen arbetar för att få fler svarande.   

Kundnöjdhet 

Resultaten från brukarundersökningen visar att de flesta ungdomar, ensamkommande barn 

och vårdnadshavare har angett att de är nöjda med stödet. Varbergs resultat för 

vårdnadshavare saknas för 2017. Varbergs resultat, 2018, är i nivå med eller något högre än 

rikets. Tabell nedan. 
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Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med det stöd du får från 

socialtjänsten? Andel positiva svar 

 Varberg Riket 

 2016  2017  2018  2016  2017  2018  

Ungdom 75 88 82 86 88 84 

Ensamkommande 76 95 89 80 79 82 

Vårdnadshavare 83 - 93 85 86 83 

 

Bemötande  

En stor andel av ungdomar, ensamkommande och vårdnadshavare tycker att 

socialsekreteraren visar stor förståelse. Resultatet för ensamkommande barn har sjunkit från 

2017 men ligger fortfarande något över snittet i riket. För vårdnadshavare i Varberg saknas 

resultat för 2017. Tabell nedan. 

Hur stor förståelse visar socialsekreteraren för din situation?  

Andel positiva svar 

 Varberg Riket 

 2016  2017  2018  2016  2017   2018  

Ungdom 75 86 83 78 89 86 

Ensamkommande 68 94 78 69 70 74 

Vårdnadshavare 90 - 84 88 87 84 

 

Delaktighet 

Uppföljning av utredningar där kund varit delaktig ligger på 96 procent såväl inom LSS som 

inom barn- och familjeenheterna. Andel uppföljningar av öppenvårdsinsatser där barnet 

varit delaktigt är 40%.  

Den nationella undersökningen visade att de flesta, ungdomar, ensamkommande barn och 

vårdnadshavare ansåg att socialsekreteraren frågar efter deras synpunkter på hur situationen 

skulle kunna förändras. 2017 sjönk andelen ungdomar som ansåg att de har kunnat påverka 

vilken typ av hjälp de fått av socialtjänsten och Varberg låg under riket både 2016 och 2017. 

Under 2018 har andelen ökat till 70 % och ligger nu i nivå med riket. Resultat för 

vårdnadshavare i Varberg saknas för 2017. Tabeller nedan. 
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Frågar socialsekreteraren efter dina synpunkter på hur din situation 

skulle kunna förändras? Andel positiva svar 

 Varberg Riket 

 2016  2017  2018  2016  2017   2018  

Ungdom 86 100 91 92 93 90 

Ensamkommande 86 100 100 79 82 85 

Vårdnadshavare 90 - 87 89 88 85 

 

 

Hur mycket har du kunnat påverka vilken typ av hjälp du får av 

socialtjänsten i kommunen? Andel positiva svar 

 Varberg Riket 

 2016  2017  2018  2016  2017   2018  

Ungdom 50 43 70 74 75 71 

Ensamkommande 78 67 89 74 64 70 

Vårdnadshavare 88 - 67 72 70 67 

 

Tillgänglighet 

I den nationella brukarundersökningen Vad tycker du om socialtjänsten? anger majoriteten 

av ungdomarna och vårdnadshavarna i Varberg att det är lätt att få kontakt med 

socialsekreteraren. Andelen ensamkommande ungdomar som anser att det är lätt att komma 

i kontakt med socialsekreterare har minskat. Resultat för vårdnadshavare i Varberg saknas 

för 2017. Tabell nedan. 
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Hur lätt eller svårt är det att få kontakt med socialsekreteraren?  

Andel positiva svar 

 Varberg Riket 

 2016  2017  2018  2016  2017    2018  

Ungdom 67 80 78 85 87 82 

Ensamkommande 88 95 56 78 81 84 

Vårdnadshavare 80 - 96 86 90 85 

 

Förvaltningen följer utredningstid som ett mått på tillgänglighet. Medelvärdet i antal dagar 

från påbörjad till avslutad utredning inom barn och ungdom 0-20 år har sedan 2015 legat på 

drygt 100 dagar, statistiken för 2018 visar 104 dagar.  Utredningen ska ske med hög kvalitet, 

utan onödig tidsåtgång. Ett förbättringsområde är att förkorta processen i ärenden, där det är 

möjligt, utan att det påverkar kvaliteten negativt.  

Resultat från kommunen kvalitet i korthet (KKiK), diagram nedan. 

 

Förvaltningens egenkontroll visar att 75 % av utredningarna, inom barn unga och familj, 

under 2018, har avslutats inom 4 månader, den lagstadgade utredningstiden. Det är en klar 

förbättring mot 2016 och 2017 då i snitt 60 % av utredningarna avslutades inom 4 månader.  
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Vuxen 

Kvalitetsarbete 

Genomfört kvalitetsarbete utifrån föregående års förbättringsområden 

Samverkan med regionen har varit och är fortsatt ett förbättringsområde. Under året har ett 

öppenvårdsteam inom missbruk och beroende skapats i Varberg, tillsammans med Region 

Halland. Syftet med öppenvårdsteamet är att möta personer med samsjuklighet, i behov av 

samordnade insatser från kommun och hälso- och sjukvård. Genom teamet kan 

samplanering ske, till exempel inför att kunder som varit på behandlingshem kommer hem, 

och de övriga aktörernas kompetenser kan användas konsultativt. 

Försörjningsenheten har ändrat vissa rutiner för att öka delaktigheten, till exempel 

möjliggjort att en personal kan vara med barnen i ett särskilt barnrum så att båda föräldrarna 

kan närvara vid mötet med socialsekreteraren. Det har lett till att båda föräldrarna kommer 

till mötet i högre utsträckning än tidigare.  

Förra årets egenkontroll, för uppföljning av individbeslut inom LSS, visade en försämring 

jämfört med 2016 och identifierades som ett förbättringsområde. Trots åtgärder har målet 

ännu inte uppnåtts utan försämrats ytterligare.  Andel individbeslut som följs upp i tid har 

gått ifrån 63 %, 2016 till 52 %, 2018. Kunderna får ändå sina insatser, utifrån aktuellt beslut. 

Förvaltningen kommer att tillsätta resurser för att komma tillrätta med problemet. 

 

Resultat 

Kundnöjdhet 

Inom missbruk och ekonomiskt bistånd är de flesta svarande nöjda med såväl 

socialsekreterarens bemötande som med stödet från socialtjänsten. För 2018 är Varbergs 

resultat högre än rikets. Tabeller nedan. 

Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med stöd du får från 

socialtjänsten? Andel positiva svar 

 Varberg Riket 

 2016  2017  2018  2016  2017    2018  

Missbruk och 

beroende 

87 100 100 89 91 90 

Ekonomiskt bistånd 80 85 94 85 83 84 
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Hur har din situation förändrats sedan du fick kontakt med 

socialtjänsten? Andel positiva svar 

 Varberg Riket 

 2016  2017  2018  2016  2017    2018  

Missbruk och 

beroende 

73 63 87 83 85 85 

Ekonomiskt bistånd 67 86 78 76 75 76 

 

 

Bemötande 

Personer med insatser inom missbruk och beroende respektive ekonomiskt bistånd tillfrågas 

om hur de upplever bemötandet.  Inom missbruk och beroende ligger resultaten högre än 

riket de två senaste åren. Inom ekonomiskt bistånd ligger resultaten högre än riket för 2016 

och 2018. Tabell nedan. 

Hur stor förståelse visar socialsekreteraren för din situation? 

Andel positiva svar 

 Varberg Riket 

 2016  2017  2018  2016  2017    2018  

Missbruk och 

beroende 

81 100 100 89 92 93 

Ekonomiskt bistånd 87 81 88 85 84 82 

 

Delaktighet 

Den nationella undersökningen visar förbättrade resultat jämfört med föregående år, även 

kring delaktighet.  Varberg ligger överlag väl till i förhållande till riket, sett till resultaten för 

de tre senaste åren. Tabeller nedan. 
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Frågar socialsekreteraren efter dina synpunkter på hur din situation 

skulle kunna förändras? Andel positiva svar 

 Varberg Riket 

 2016  2017  2018  2016  2017    2018  

Missbruk och 

beroende 

85 90 94 90 92 93 

Ekonomiskt bistånd 79 84 97 78 82 84 

 

Hur mycket har du kunnat påverka vilken typ av hjälp du får av 

socialtjänsten i kommunen? Andel positiva svar 

     Varberg Riket 

     2016  2017  2018  2016  2017    2018  

Missbruk och 

beroende 

      67 73 94 76 80 80 

Ekonomiskt bistånd 83 66 79 72 67 67 

 

Tillgänglighet 

I den nationella brukarundersökningen svarar fler klienter än föregående år att det är lätt att 

få kontakt med socialsekreteraren. För 2018 ligger Varbergs resultat högre än rikets.  Tabell 

nedan. 

 

Hur lätt eller svårt är det att få kontakt med socialsekreteraren? 

Andel positiva svar 

 Varberg Riket 

 2016  2017  2018  2016  2017    2018  

Missbruk och 

beroende 

80 73 97 87 89 89 

Ekonomiskt bistånd 95 89 96 84 85 85 

Vuxenenheten LSS och socialpsykiatri samt försörjningsenheten har korta utredningstider. 

Vuxenenheten fattar i hög grad korta beslut, för att kunderna ska få en tät uppföljning. 

Förvaltningen har arbetat med utredningstid gällande missbruk och den har minskat. 

Ärenden inom VIR-området beaktas särskilt. Resultaten i tabellerna nedan är från KKiK. 



 

18 

Utredningstid från ansökan till beslut om LSS-insats 

 Varberg Riket 

 2016  2017  2018  2016  2017    2018  

Antal dagar 24 26 23 48 44 45 

 

Utredningstid från påbörjad utredning till avslutad utredning för vuxna 

med missbruksproblem 

 Varberg Riket 

 2016  2017  2018  2016  2017    2018  

Antal dagar 93 84 72 58 58 54 

 

 

Äldre 

Kvalitetsarbete 

Genomfört kvalitetsarbete utifrån föregående års förbättringsområden 

För att utveckla arbetet med individuella mål och individuellt anpassade insatser arbetar 

förvaltningen med arbetssättet individens behov i centrum (IBIC). IBIC utgår från individens 

behov, resurser och mål i det dagliga livet. Under det gångna året har handläggare utvecklat 

arbetet med att dokumentera enligt IBIC och att göra likvärdiga bedömningar. Behov finns av 

att arbetssättet ska följa kunden från bedömning till genomförande av insats. Förvaltningen 

planerar att starta ett projekt för att arbeta vidare med det och att då se över möjligheten till 

ytterligare systemstöd för att stödja arbetssättet.  

 

Genomfört kvalitetsarbete, övrigt 

Under året har förvaltningen arbetat aktivt med att öka tryggheten för kunder på särskilt 

boende och i hemtjänst, bland annat genom att utföra tillsyn nattetid med trygghetskameror. 

Det har gett positiva resultat, främst vad gäller sömn, då personerna inte störs av fysisk 

tillsyn. Bättre nattsömn medför minskad risk för fall och minskad användning av läkemedel. 

Förvaltningen har valt att utöka satsningen på trygghetskameror och även trygghetssensorer. 

Med en sensorkamera som lär sig normalt rörelsemönster kan tillsynen skräddarsys så att 

den blir mer individanpassad. Inom egenregin pågår arbete med att ta fram olika lösningar 

för ökad trygghet för de äldre genom högre personalkontinuitet. Ett sätt är att samutnyttja 

lokaler och personalresurser. Ett annat sätt är att likrikta bemanningsplanering och 

schemaläggning.  
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Egenregin har påbörjat arbetet med att öka kundernas delaktighet genom boendeföreningar 

på särskilt boende. Under 2019 kommer flera särskilda boenden att starta sådana forum. 

Inom dagverksamheterna finns forumet ”rådsgrupp”, där deltagarna, med stöd av personal, 

tillsammans diskuterar innehåll och aktiviteter.  

 

Arbetet med att tillgodose varierade behov, relaterade till demenssjukdom, genom mer 

flexibla lösningar och insatser har fortsatt. Resursteamet fungerar som ett kunskapsnav och 

arbetar med långsiktig, kontinuerlig utbildning och handledning av personal i 

individärenden. Teamet har genomfört utbildningar och informationsträffar för personal, 

chefer och anhöriga samt genomfört ett trettiotal handledningstillfällen. Utöver detta 

ansvarar teamet för den kontinuerliga utbildningen i arbetssättet kopplat till 

kvalitetsregistret för BPSD (beteendemässiga och psykiska symtom vid demens). 

Kompetensutveckling är ett sätt att möjliggöra stöd till kunder med specifika behov så att de 

kan bo kvar på befintligt boende.  På det planerade särskilda boendet Träslövs 

trädgårdsstad ska personer med specifika behov relaterade till beteendemässiga- och 

psykiska symtom vid demens (BPSD) eller ålder kunna flytta in, när förvaltningen inte längre 

kan tillgodose behoven med andra insatser.   

Dagverksamheterna med demensinriktning har under 2018 utvecklat arbetet med 

genomförandeplaner för att ytterligare individanpassa insatserna.  

Under 2018 har ett behov av att nå ut till och stödja vissa grupper av anhöriga identifierats. 

Ett digitalt anhörigstöd kan nå flera målgrupper och är ett sätt att stödja anhöriga på deras 

villkor.  Anhörigstödet kommer därför att ytterligare förstärkas genom upphandling av 

digitalt anhörigstöd.  

Förvaltningen följer upp såväl egenregin som externa utförare för att säkerställa kvaliteten 

för kunden. Fokus för äldreområdet var,  2018,  genomförande av insatser och 

dokumentation. Majoriteten av de granskade uppfyllde kraven. För verksamheter som inte 

uppfyller kraven arbetar förvaltningen, sedan tidigare, med en åtgärdstrappa. 

 

Resultat 

Enligt resultaten i den nationella brukarundersökningen, Vad tycker de äldre om 

äldreomsorgen? ligger Varberg, generellt, på en fortsatt hög nivå, jämfört med riket. 

Kundnöjdheten inom hemtjänsten är fortsatt högre än riket. Nöjdheten inom särskilt boende 

har minskat något. Entreprenadernas resultat är här lägre än egenregins. En tänkbar 

förklaring kan vara byte av utförare på vissa särskilda boenden, relaterat till förseningar av de 

tillstånd entreprenaderna nu måste ha för att bedriva verksamhet.  

För både hemtjänst och särskilt boende gäller att det är viktigt att arbeta med förväntningar 

samt tydlig information och kommunikation till kunder och anhöriga.  

Tabellerna med resultat från nationella undersökningen visar egenregins och externa 

utförares sammanslagna resultat. 
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Kundnöjdhet 

Sifforna avseende hemtjänst ligger över riket och är oförändrade de tre senaste åren. 

Däremot har kundnöjdheten på särskilt boende sjunkit. Tabell nedan. 

 

Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med den hemtjänst du 

har? 

Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med ditt äldreboende? 

Andel positiva svar 

 Varberg Riket 

 2016  2017  2018  2016  2017  2018  

Hemtjänst 93 93 93 89 89 88 

Särskilt boende 81 82 78 83 82 81 

 

 

Bemötande 

Resultaten för bemötande är i stort sett oförändrade över tid, både för särskilt boende och 

hemtjänst, och i nivå med riket. Tabell nedan. 

Brukar personalen bemöta dig på ett bra sätt? Andel positiva svar 

 Varberg Riket 

 2016  2017  2018  2016  2017  2018  

Hemtjänst 98 98 98 97 97 97 

Särskilt boende 95 95 94 94 94 93 

 

Delaktighet 

Kundernas upplevelse av att handläggarnas beslut är anpassade efter deras behov ligger i 

nivå med föregående år och högre än riket de tre senaste åren. Tabell nedan. 
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Är handläggarens beslut anpassat efter dina behov? Andel positiva svar 

 Varberg Riket 

 2016  2017  2018  2016  2017  2018  

Hemtjänst 78 81 82 73 73 72 

 

Andel kunder i särskilt boende som anser att personalen alltid eller oftast tar hänsyn till 

kundens åsikter och önskemål är oförändrad jämfört med föregående år, 80% och resultatet 

är i nivå med riket. På samma fråga inom hemtjänsten är resultaten fortfarande goda men 

har sjunkit något jämfört med föregående år. Kunderna i Varberg är dock mer nöjda än i riket 

i stort. Tabell nedan. 

Brukar personalen ta hänsyn till dina åsikter och önskemål om hur 

hjälpen ska utföras? Andel positiva svar 

 Varberg Riket 

 2016  2017  2018  2016  2017  2018  

Hemtjänst 92 93 91 87 87 86 

Särskilt boende 82 80 80 80 80 79 

 

Tillgänglighet 

När det gäller tillgänglighet till personal inom hemtjänst ligger Varberg högre än riket de tre 

senaste åren. Inom särskilt boende upplever kunderna att personalens tillgänglighet har 

försämrats, jämfört med tidigare år. Varberg ligger nu under riket. Minskningen gäller både 

egenregin och entreprenaderna men är större hos entreprenaderna. Tabell nedan. 

 

 

 



 

22 

Hur lätt eller svårt är det att få kontakt med personalen, vid behov? 

Andel positiva svar 

 Varberg Riket 

 2016  2017  2018  2016  2017  2018  

Hemtjänst 84 85 83 78 79 77 

Särskilt boende 81 84 77 85 84 83 

 

Trygghet 

Den nationella brukarundersökningen visar att kunderna i Varberg, de tre senaste åren, 

svarat att det är tryggt att bo hemma med hemtjänst, högre än i riket. För särskilt boende har 

svaren försämrats jämfört med föregående år, från 88% till 84%. Djupare analys behövs om 

varför upplevd trygghet har sjunkit på särskilt boende. Tabell nedan. 

Hur tryggt eller otryggt känns det att bo: hemma med stöd från 

hemtjänsten/på ditt äldreboende? 

Andel positiva svar 

 Varberg Riket 

 2016  2017  2018  2016  2017  2018  

Hemtjänst 89 90 89 85 86 85 

Särskilt boende 89 88 84 89 88 88 

 

Säkerhet 

Alla biståndsbeslut, inom hemtjänst och särskilt boende, ska följas upp minst en gång per år, 

för att säkerställa att beslutade insatser utförs och för att undersöka om behovet av insatser 

kvarstår. Under 2018 följdes 60 % av individbesluten på särskilt boende upp inom ett år, en  

förbättring jämfört med tidigare år, då inga uppföljningar gjordes.  Andel hemtjänstbeslut 

som följdes upp i tid, under 2018, var 90 %, en ökning med 10 %, jämfört med föregående år.  

 

Säkerhet handlar, till en del, om att kunderna får de insatser de ansöker om. Ytterst få, cirka 1 

%, av de som ansöker om bistånd får avslag. Tabell nedan. 
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Ansökningar om insats  

 2016 2017 2018 

Antal 

beslut 

6820 6668 6164 

Antal 

avslag 

(andel) 

54 (0,07 %) 70 (0,1 %) 57 (0,09 %) 
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3. PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE, 

KVALITETSARBETE OCH RESULTAT 

Patientsäkerhet definieras i patientsäkerhetslagen som skydd mot vårdskada. 

Patientsäkerhet handlar om att patienter inte ska skadas i samband med hälso- och 

sjukvårdande åtgärder, eller på grund av att vården inte vidtar de åtgärder som är motiverade 

med hänsyn till patientens tillstånd. 

I sammanställningen har områden tematiserats och under respektive område presenteras 

genomfört kvalitetsarbete och resultat.  

Vårdprevention och preventivt arbetssätt 
Vårdprevention innebär att skador i vården ska undvikas och att alla patienter ska kunna 

garanteras en god och säker vård. Att arbeta med vårdprevention är en grundläggande del av 

patientsäkerhetsarbetet. 

Den vårdpreventiva processen innefattar individuell riskbedömning, analys av 

bakomliggande orsaker vid risk samt planering och uppföljning av åtgärder. Förvaltningen 

använder kvalitetsregistret Senior alert som ett stöd för arbetsprocessen i det vårdpreventiva 

arbetet, för att utveckla vårdens och omsorgens kvalitet.  

Kvalitetsarbete 

Preventiva enheten 

Som ett led i det förbyggande arbetet startades 2018 den preventiva enheten inom hälso- och 

sjukvårdsenheten. Enhetens syfte är att säkerställa en god och säker vård utifrån 

riskområdena fall, undernäring, trycksår samt ohälsa i munnen. I detta ingår att identifiera 

och analysera kompetensbehov utifrån nämnda riskområden.  

Under 2018 har det hållits utbildningar, riktade till Senior alertombud, i hälsofrämjande och 

förebyggande arbete kopplat till kvalitetsregistret Senior alert. 

Mötesforum för preventiva arbetssätt 

Förvaltningen har tidigare identifierat ett behov av att utveckla handlednings- och 

informationsmötena för samverkan mellan utförare av omsorg och legitimerad personal. 

Försök till att införa en ny mötesform "preventivt möte" gjordes under 2018 på ett särskilt 

boende och i en hemtjänstgrupp. Syftet med den nya mötesformen var att sätta mer fokus på 

preventivt arbete och att man arbetade i realtid, i relaterade systemstöd. Utvärderingen 

visade att det var ett bra arbetssätt men att det upplevdes ta alldeles för mycket tid. 

Förvaltningen behöver fortsätta att arbeta för att hitta mer optimala och strukturerade 

former för samverkan.  
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Resultat 

Täckningsgrad Senior alert 

Täckningsgraden mäter hur stor andel av målgruppen som har registrerats. Täckningen i ett 

register är ett grundläggande mått på validiteten. 

Täckningsgraden i Senior alert var, under 2018, för särskilt boende 60 % och för hemtjänsten 

58 %. Det motsvarar att 1541 personer uppfyllde kriterierna för att registreras i 

kvalitetsregistret (65 år eller äldre, omfattas av kommunens hälso- och sjukvård) och att 887 

av dessa hade registrerats. Jämfört med föregående år är det en ökning av täckningsgraden 

inom hemtjänsten och en minskning inom särskilt boende. Det finns ett behov av nya 

strategier och andra arbetssätt för att det preventiva arbetet ska fånga upp och nå ut till fler. 

Tabell nedan. 

 

Senior alert 2017 2018 

Täckningsgrad särskilt boende 69% 60% 

Täckningsgrad hemtjänst 48% 58% 

 

Vårdpreventiva processen 

Antal registrerade riskbedömningar är en indikator på i vilken utsträckning verksamheterna 

använder de riskbedömningsinstrument som finns i Senior alert. Under 2018 registrerades 

1195 riskbedömningar, 972 av dessa visade på risk. Detta är en liten ökning jämfört med 2017 

års resultat. 

Resultaten 2018 visar en positiv utveckling av arbetet med den vårdpreventiva processen 

angående ökning av antal utförda riskbedömningar, analys av bakomliggande orsaker vid 

risk samt planering av åtgärder vid risk. För uppföljning av utförda åtgärder har resultatet, 

däremot, försämrats.  

 Tabell nedan. 

Senior alert 2016 2017 2018 

Antal riskbedömningar totalt 1149 1155 1195 

Varav riskbedömningar som visade 

risk 

1036 1000 972 

Bakomliggande orsaker vid risk 16% 52% 68% 

Åtgärdsplan vid risk 57% 70% 74% 

Utförda åtgärder vid risk 67% 70% 63% 
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Verktyg och metod för det preventiva arbetet 

Förvaltningen konstaterar att arbetet med riskbedömningar, utifrån Senior alert, inte fått 

avsedd effekt och inte motsvarar de behov av stöd som verksamheterna har kring preventiva 

arbetssätt runt kunden. Senior alert ger heller inte statistikunderlag för förbättringsarbetet. 

Därför kommer förvaltningen undersöka möjligheter till andra verktyg för preventivt 

arbetssätt.  

Undernäring 
Undernäring uppkommer vid ett för litet eller obalanserat intag av energi och näringsämnen 

under en längre tid och kan leda till ohälsa. Det kan orsaka ett stort fysiskt lidande och öka 

risken för, till exempel, svårläkta sår, infektioner och fallskador. 

Kvalitetsarbete 

Riskbedömning  

En del i det vårdpreventiva arbetet är att, genom riskbedömning, identifiera personer med 

risk för undernäring och vid behov sätta in åtgärder, genomföra och följa upp dessa.  

Nattfastemätning 

Åtgärden minska nattfasta till max 11 timmar, finns med i kvalitetsregistret Senior alert som 

en åtgärd för att förebygga undernäring. Nattfastan är tiden från kvällens sista mål till 

följande dags första mål. För att motverka undernäring rekommenderas att nattfastan inte 

bör överstiga 11 timmar.  

Kompetensutveckling 

Resultatet av nattfastemätningen återkopplas, av kommunens dietist, till boendena, vid så 

kallade matråd. Vid dessa tillfällen diskuteras, utifrån verksamhetens resultat, vad som 

fungerar bra och vad som kan förbättras. Dessa tillfällen innefattar också kunskapsöverföring 

kring måltidsmiljö, kost och nutrition samt förebyggande arbete kring undernäring. 

Resultat 

Nattfasta 

Mellan 2014–2018, har resultatet för nattfasta förbättrats. Medelvärdet, 2018, är 11 h och 32 

minuter, vilket är en liten försämring jämfört med förgående mätning som då var 11 h och 19 

minuter. Men jämfört med år 2014, då medelvärdet var 12 h och 22 minuter, kan en tydlig 

förbättring ses. Andel personer med nattfasta mer än 11 timmar har minskat över tid, vilket 

är en förbättring. Tabell nedan. 

 

    2014             2015               2016 2017 2018 

Nattfasta >11 

timmar 

   72%                   70%                  67% 60% 61% 
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Nutritionsstatus  

Andelen med normalt nutritionsstatus har ökat något under de senaste tre åren och andelen 

med risk för undernäring och de som är undernärda har minskat. Denna grupp ska 

prioriteras i första hand när det gäller att uppnå max 11 h nattfasta.  

Samtidigt som siffrorna visar på ett förbättrat resultat är gruppen som löper risk för 

undernäring, eller är undernärda, fortfarande stor. Arbetet med att förebygga, upptäcka och 

behandla undernäring behöver fortsätta utvecklas. 

Nutritionsstatus hos den grupp som deltagit i nattfastemätning, tabell nedan. 

 

 2016 2017 2018 

Normalt 

nutritionsstatus 

26% 32% 34% 

Risk för undernäring 58% 44% 49% 

Undernärd 16% 25% 17% 

Riskgrupp; risk för 

undernäring och 

undernärd 

74% 69% 66% 

 

Fall 
Fallolyckor är den vanligaste orsaken till att äldre personer skadar sig. Även fall utan 

kroppsskada påverkar ofta livskvaliteten, eftersom den som fallit tenderar att begränsa sina 

aktiviteter av rädsla för att falla igen.  

Kvalitetsarbete 

Bedömning av fallrisk 

En del i det vårdpreventiva arbetet i Senior alert är att genom riskbedömning identifiera 

personer med risk för fall och vid behov sätta in åtgärder.  

Tidig rehabilitering 

En rutin för tidig rehabilitering riktad till personer med fallrisk har implementerats under 

2017–2018. Förbättringsområde är att säkerställa en multiprofessionell uppföljning av 

individens behov ca 3 veckor efter hemgång.   

Resultat 

För 2018 har det registrerats 2155 fallavvikelser vilket är en minskning på ungefär 8 % från 

föregående år. Det är den lägsta summan av fallavvikelser som rapporterats på 5 år, men 

antalet fallavvikelser ligger ändå på en relativt jämn nivå. 
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Antalet fall som orsakat en fraktur är ett mått på hur många fallavvikelser med allvarlig 

konsekvens som förekommit under året. Här syns en ökning från föregående år. Av totalt 36 

frakturer skedde 24 i särskilt boende och 12 i ordinärt boende. Av de personer som fått 

frakturer hade över 70 % fallit tidigare. Detta bekräftar behovet av att ha ett systematiskt 

preventivt arbetssätt för att identifiera riskfaktorer, så som tidigare fall, som ett steg i ledet 

att förhindra och förebygga vårdskador. Antalet fall och frakturer, tabell nedan. 

 2016 2017 2018 

Fall 2562 2328 2158 

Frakturer 17 29 36 

 

Trycksår 
Trycksår innebär ett svårt lidande för den som drabbas och är att betrakta som en vårdskada. 

Det innebär att den hade kunnat undvikas eller minimerats om risker hade identifierats och 

adekvat åtgärd satts in.  

Kvalitetsarbete 

Bedömning av risk för trycksår 

En del i det vårdpreventiva arbetet i Senior alert är att genom riskbedömning identifiera 

personer med risk för trycksår och vid behov sätta in åtgärder.  

Registrering av trycksår  

En särskild mätning av förekomsten av trycksår, punktprevalensmätning (PPM), sker via 

Senior alert en gång om året och under 2018 genomfördes detta i november. I Svenska 

Palliativregistret registreras också förekomst och utveckling av trycksår som ett kvalitetsmått. 

Sårvårdsprojekt 

Sårvårdsprojektet startades i förvaltningen under 2017 och pågick till och med första halvåret 

av 2018. Det var en åtgärd i syfte att korta ned behandlingstid och läka svårläkta sår. Även 

trycksår ingick i projektet. Till en början minskade såren under 2018 för att återigen stiga 

mot slutet, dock ej i nivå med 2017.  

Resultat 

Antalet registrerade trycksår i Senior alert var, för 2018, 117 stycken, fördelat på 77 unika 

individer. Motsvarande siffror för 2017 var 80 trycksår/60 unika individer.  

I förhållande till registrerade trycksår rapporteras få avvikelser kring tryckskada/trycksår. 

2018 fanns det åtta rapporterade avvikelser kring trycksår, vilket visar på en tydlig 

underrapportering. 
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Statistiken från Senior alert och palliativregistret visar båda att förekomsten av trycksår har 

ökat. Detta innebär att det förebyggande arbetet kring tryckskador måste förbättras. Tabeller 

nedan. 

Senior alert 2016 2017 2018 

Antal trycksår 81 80 117 

Antal individer 66 60 77 

 

Punktprevalensmätning 

PPM, 2018 

 2017 2018 

Antal riskbedömningar  832 786 

Antal med risk   116 104 

Antal med pågående 

trycksår 

 53 55 

Grad 1-2 

Grad 3-4 

 37 

24 

42 

13 

 

Palliativregistret 2016 (av 148 

personer 

registrerade) 

2017 (av 162 

personer 

registrerade) 

2018 (av 216 

personer 

registrerade) 

Antal individer 

med trycksår vid 

dödsfall 

36 (24%) 36 (22%) 43 (20%) 

 

Munhälsa 
God munhälsa har avgörande betydelse för hälsa och livskvalitet. En god munhälsa innebär 

att inte ha ont i munnen, kunna äta och njuta av måltider samt känna sig ren och fräsch i 

munnen.  
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Kvalitetsarbete 

Munhälsobedömning 

En del i det vårdpreventiva arbetet i Senior Alert är att genom riskbedömning identifiera 

personer med risk för ohälsa i munnen och vid behov sätta in åtgärder, genomföra och följa 

upp dessa.  

Uppsökande verksamhet 

Den uppsökande verksamheten, inom Region Halland, är en del av tandvårdsstödet och 

består i att patienten erbjuds en munhälsobedömning av tandvårdspersonal, individuell 

instruktion om hur den dagliga munhygienen ska utföras samt vid behov kontakt med 

tandläkare för att få nödvändig tandvård utförd. 

Vård- och omsorgspersonal erbjuds utbildning kring den dagliga förebyggande vården för 

patienternas mun- och tandhälsa samt individuell handledning, när en patient på grund av 

sjukdom eller funktionshinder inte själv kan sköta munhygienen. 

Projekt förebyggande munhälsa 

Projekt förebyggande munhälsa pågick i förvaltningen under 2017–2018. Det övergripande 

syftet var att öka och säkerställa kunskapen kring munhälsa och munhälsobedömningar samt 

att göra tandvårdsstödet känt. Målgruppen för projektet var personer över 65 år och 

inskrivna i kommunal hälso- och sjukvård. 

Tillsammans med slutenvårdens, närsjukvårdens och privata tandläkarna i Halland samt 

socialförvaltningen i Varberg pågick parallellt projektet sköra äldre. Syftet med det projektet 

var att få till en samverkan mellan samtliga aktörer, för att stärka munhälsan för personer 

över 65 år. Det kommunala projektet förebyggande munhälsa bidrog till det regionala 

arbetet och att en gemensam modell för arbetssätt kring sköra äldres munhälsa togs fram i 

Halland. 

Resultat 

Det totala antalet munhälsobedömningar har ökat från 714, 2017 till 843, 2018). Av 

genomförda munhälsobedömningar visar cirka 30 % på risk för ohälsa i munnen. 

Den uppsökande verksamheten använder sig också av munhälsobedömningar i det 

förebyggande arbetet. Jämfört med förra året har fler tackat ja till munhälsobedömning och 

alla som har tackat ja har också fått en munhälsobedömning. En bidragande orsak till det 

positiva resultatet kan härledas till ökad kunskap i verksamheten samt att fler fått en 

etablerad tandvårdskontakt och nödvändig tandvård. 

Antal personer som hade intyg om nödvändig tandvård (Tandvårdsstödet) den 31 december 

2018 har ökat sedan förra året. Tabell nedan. 
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Antal personer som 

hade intyg om 

nödvändig tandvård 

31 dec 2016 31 dec 2017 31 dec 2018 

Antal intyg nödvändig 

tandvård 

897 899 955 

Antal som tackat ”Ja” till 

munhälsobedömning i 

hemmet 

469 (52%) 342 (38%) 451 (47%) 

Fått munhälsobedömning 308 333 456 

Andel av de som tackat 

”Ja” som fått bedömning 

65% 97% 100% 

 

God vård vid demenssjukdom 
Annas led är en regional modell för vård och omsorg vid demenssjukdom. Modellen 

beskriver hur arbetet och samarbetet kring demensvården bör fungera i vårdkedjan mellan 

närsjukvård, specialistvård och kommunerna i Halland. Användandet av kvalitetsregistret 

BPSD (Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens) ingår i modellen. En regional 

grupp har under 2018 påbörjat arbetet med att uppdatera Annas led, utifrån de reviderade 

nationella riktlinjerna. 

90 % av personer med demenssjukdom uppvisar någon gång under sjukdomsförloppet 

BPSD. BPSD-registrets syfte är att kvalitetssäkra vården och omsorgen för personer med 

demenssjukdom. Målet är att genom tvärprofessionella vårdåtgärder dels minska 

förekomsten och allvarlighetsgraden av beteendemässiga och psykiska symptom, dels att 

förebygga att dessa symtom uppstår. 

Kvalitetsarbete 

Resursteam demens 

Utbildningssatsningar har skett under 2018 där teamet har utbildat personal på särskilt 

boende med inriktning demens. Syftet har varit att motivera och inspirera till aktiv 

delaktighet i arbetssättet, utifrån BPSD-registret.  

Resursteam demens har certifierade utbildare för att säkerställa kontinuerliga 

utbildningsinsatser för blivande BPSD- administratörer. Under året har även aktiviteter så 

som informationsträffar i arbetsgrupper, ny utbildning i seminarieform, handledning i grupp, 

föreläsningar, öppet hus samt inspiration till personalgrupper utifrån kunskapsbehov, 

genomförts. 
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Resultat 

Täckningsgrad BPSD-registret 

Vid beräkning av täckningsgraden för 2018 användes en annan målgrupp än föregående år.  

Det resulterade i en betydligt högre andel personer som bor på demensboende och är 

registrerade i BPSD-registret. 2017 var täckningsgraden 52 % och 2018 är den 80 % vilket, 

efter analys, framstår som ett mer rimligt resultat för Varbergs kommun. 

Registreringar 

Målet för Varbergs kommun är att öka antal registreringar med 20 % årligen. Under 2018 

utfördes 248 registreringar i BPSD-registret, en minskning på 4 % jämfört med 2017. Tabell 

nedan. 

BPSD 2016 2017 2018 

Registreringar 197 259 248 

Uppföljning kring bemötandeplan samt smärta 

En bemötandeplan är ett verktyg för att minska beteendemässiga och psykiska symtom för 

personer med demens. Ett lokalt mål är att alla som registreras i BPSD-registret ska få en 

bemötandeplan. Under 2018 har 93 % fått en bemötandeplan, en ökning jämfört med förra 

årets 91 %. 

Andel personer som verkar smärtfria är en annan kvalitetsindikator och det lokala målet är 

90 %. 2018 års resultat är 83 %, en förbättring jämfört med förgående år. Tabell nedan. 

BPSD Varberg Riket 

 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Bemötandeplan 85% 91% 93% 87% 88% 94% 

Upplevs smärtfria 81% 79% 83% 71% 71% 71% 

Olämpliga läkemedel 

Gällande förekomst av olämpliga läkemedel ligger Varbergs kommun fortfarande lägre än 

Region Halland och riket. Tabell nedan. 

BPSD Varberg Riket 

 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Olämpliga 

läkemedel 

33% 30% 31% 42% 40% 38% 
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Symtomlindrande läkemedel för personer med Alzheimers sjukdom 

Hälso- och sjukvården rekommenderas, enligt nationella riktlinjer för demens, att ordinera 

symtomlindrande läkemedel. Dessa läkemedel syftar till att lindra minnesstörningar och 

andra kognitiva nedsättningar under en period av sjukdomen. Under 2018 fick 34 % av 

personerna med Alzheimers sjukdom symtomlindrande läkemedel, vilket är en försämring 

jämfört med 2017 års resultat. Andelen som får symtomlindrande läkemedel ligger i Varbergs 

kommun lägre än både regionen och riket.  Tabell nedan. 

BPSD Varberg Riket 

 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

 

Symtomlindrande 

läkemedel 

39% 36% 34% 58% 61% 61% 

 

 

God vård vid livets slutskede 
Den palliativa vården ska stödja människor att leva med värdighet och med största möjliga 

välbefinnande till livets slut. Palliativ vård syftar till att förbättra livskvaliteten för patienten 

och de närstående genom att förebygga och lindra lidande. 

Kvalitetsarbete 

Kompetenshöjande insatser 

Utbildning i palliativ vård riktad till legitimerad personal och baspersonal har genomförts. 

Nuvarande utbildning har setts över och beslut har tagits om annat upplägg.  

Svenska palliativregistret 

Svenska palliativregistret har som mål att successivt förbättra vården i livets slutskede. 

Registrets huvudsyfte är att, på patientnivå, mäta hur enheter lever upp till definierade 

kriterier för god vård i livets slutskede. På så vis stöds ett kontinuerligt förbättringsarbete 

som syftar till optimal vård. Förvaltningen deltar i registret och använder resultatet i sitt 

kvalitetsarbete. 

Smärtskattning 

Med hjälp av en verbalt beskrivande skala kan patienten skatta smärtan med beskrivande 

ord. För att få ett bättre mått på patientens upplevda smärta har nuvarande 

smärtskattningsinstrument kompletterats med verbalt beskrivande skala. 

Som ett led i att förbättra kunskapen kring smärta har en heldagsföreläsning kring 

smärtproblematik erbjudits till all legitimerad personal. 
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Resultat 

Täckningsgrad Svenska palliativregistret 

Med täckningsgraden menas hur stor andel av målgruppen som har registrerats. 

Täckningsgraden för Varbergs kommun i Svenska palliativregistret var under 2018 83 %, 

vilket är i nivå med 2017.  

Palliativregistret 2016 2017 2018 

Täckningsgrad 77% 82% 83% 

 

Kvalitetsindikatorer för god palliativ vård 

Några kvalitetsindikatorer som mäts i Svenska palliativregistret är vårdprevention kring 

munhälsa och trycksår, utförd validerad smärtskattning samt symtomlindring gällande 

smärta och ångest.  

Kvalitetsindikatorerna gällande symtomlindring av smärta och ångest visar på en klar 

förbättring jämfört med föregående år. Utförd smärtskattning har dock försämrats vilket kan 

förklaras med att frågan kring utförd smärtskattning har förändrats under 2018. Tidigare 

efterfrågades ”validerad smärtskattning”, men nu efterfrågas istället smärtskattning specifikt 

med stöd av smärtskattningsinstrumenten Visuell analog skala (VAS), Numerisk skala (NRS) 

eller annat instrument. Nationellt ses en ökning av andelen smärtskattningar, här behöver 

årets resultat för Varberg ytterligare analyseras.  

Andel personer som avlider utan trycksår visar också på ett förbättrat resultat jämfört med 

förgående år.  

Resultatet för 2018 visar på en tydlig nedgång kring bedömd munhälsa. Detta kan förklaras 

med att frågan kring bedömd munhälsa i dödsfallsenkäten förändrades under 2018 från att 

tidigare efterfrågat om man ”tittat i munnen” till att nu efterfråga en dokumenterad 

munhälsobedömning. Även nationellt syns en kraftig nedgång i resultatet efter förändringen. 

 Målvärde 2016 2017 2018 Skillnad 

ifrån 

föregående 

år 

Utförd 

smärtskattning 

100 43,3 53,8 39,8 -14 

Lindrad från 

smärta 

98 90,4 85,6 96,8 +11,2 

Lindrad från 

ångest 

98 88,0 88,1 95,8 +7,7 
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 Målvärde 2016 2017 2018 Skillnad 

ifrån 

föregående 

år 

Munhälsa 

bedömd 

90 65,4 63,1 41,2 -21,9 

Avliden utan 

trycksår 

90 87,5 83,1 92,1 +9 

Mänsklig 

närvaro i 

dödsögonblicket 

90 90,9 96,3 92,1 -4,2 

Dokumenterat 

brytpunktsamtal 

98 73,5 75,6 75,5 -0,1 

Eftersamtal 

erbjudet 

100 87,0 86,9 85,7 -1,2 

 

Vårdhygien 
Vårdhygien är ett samlingsbegrepp för åtgärder som förebygger att vårdrelaterade 

infektioner uppstår och sprids. Det är också en viktig del i arbetet mot antibiotikaresistens. 

Många kunder är, på grund av hög ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning beroende av att 

hygienen inom vård och omsorg håller hög standard. De vårdpreventiva åtgärderna inom 

detta område spelar en avgörande roll för att undvika vårdskador som relaterar till hygien, 

smitta och infektioner. 

Kvalitetsarbete 

Följsamhetsmätning basala hygienrutiner och klädregler 

Att vårdpersonal konsekvent tillämpar basala hygienrutiner och klädregler i sitt arbete är den 

mest grundläggande åtgärden för att förebygga vårdrelaterade infektioner inom alla former 

av vård och omvårdnad. 

 

Följsamhetsmätning har genomförts två gånger under 2018, vår och höst. 

 

Utbildning 

I samverkan med Vårdhygien, inom Region Halland, har utbildning för observatörer samt 

hygienombud genomförts. 
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Egenkontroll - god hygienisk standard 

God hygienisk standard innebär att verksamheten utformas så att risken för infektioner och 

smittspridning blir så liten som möjligt. Det förutsätter att verksamheten har vårdhygienisk 

kompetens.  

 

Nationellt och inom Region Halland har en checklista för egenkontroll tagits fram, för att 

identifiera och åtgärda eventuella brister i verksamheten och på så sätt säkerställa en god 

hygienisk standard.  Målet är att öka den hygieniska standarden inom kommunal vård och 

omsorg i Hallands kommuner. Egenkontrollen har under 2018 introducerats i de 

verksamheter som utför patientnära vård och omsorg. Uppföljning på förvaltningsnivå av 

följsamhet och resultat kommer att göras 2019. 

 

Resultat 

Basala hygienrutiner och klädregler 

Följsamheten när det gäller korrekt användande av handskar, att sprita händerna efter ett 

arbetsmoment samt att ha uppsatt eller kort hår är god. Följsamhet vad gäller att sprita 

händerna före ett arbetsmoment samt att inte använda ringar, klockor eller smycken i arbetet 

behöver fortfarande förbättras. Både vad gäller hygienrutiner och klädregler uppvisar det 

sammantagna resultatet endast små variationer jämfört över de tre senaste åren. 

 

Vårdsamverkan 
God samverkan mellan vårdens aktörer och verksamheter är grundläggande för att 

säkerställa patientsäkerheten. Brister i samverkan kan innebära en stor risk för avvikelser 

och leda till vårdskador.  

Kvalitetsarbete 

Trygg och effektiv utskrivning 

Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten vård trädde i kraft 2018. Region Halland 

och de halländska kommunerna har sedan 30 januari 2018 en gemensam riktlinje för trygg 

och effektiv utskrivning från slutenvård och vård- och omsorgsplanering i öppenvård. Syftet 

med riktlinjen är att säkerställa samordning av insatser, så att det blir tryggt för patienten 

och effektivt för verksamheterna. Riktlinjen innefattar också stöd kring arbetet med 

samordnad individuell plan (SIP) för alla målgrupper och åldrar. 

Under året har arbete genomförts på både regional och lokal nivå för att säkerställa nya 

arbetssätt utifrån riktlinjen.  

Trygg vårdkedja 

Förvaltningens utvecklingsarbete kring sammanhållen vård och omsorg hålls ihop inom en 

arbetsgrupp kallad Trygg vårdkedja. Där finns representanter från involverade avdelningar 

och gruppens arbete utgår ifrån de fyra utvecklingsområdena Trygg och effektiv hemgång, 

Förtydligat uppdrag – korttid, Läkarmedverkan samt Tidig rehabilitering. 
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Trygg och effektiv hemgång arbetar med förbättring och utveckling av förvaltningens 

arbetssätt kring utskrivning och hemgång från slutenvården.  

Förtydligat uppdrag – korttid handlar om att utveckla uppdraget för korttidsenheten för att 

svara mot identifierade behov av insatser.  

Läkarmedverkan ingår i Region Hallands ansvar gällande generella läkarinsatser i 

kommunens särskilda boende för äldre och kommunens korttidsboende. För de som bor i 

ordinärt boende ansvarar närsjukvården för tillgång till fast läkarkontakt. Att båda dessa 

former av läkarmedverkan finns tillgängliga och fungerar är en förutsättning för en trygg och 

säker vårdkedja.  

 

Läkarmedverkan kring patienter med akut förändrade hälsotillstånd, där syftet är att ge vård 

och behandling i hemmet och på så sätt undvika sjukhusvård, är ett projekt 

(Läkarmedverkan i hemsjukvården) som drivits under några år och som nu avslutas till 

hösten. Utvärdering sker under våren 2019 och ska ligga till grund för på vilket sätt, denna 

typ av läkarmedverkan kan vara en av vårdcentralernas ordinarie verksamhet.  

 

Tidig rehabilitering bygger på ett tidigare genomfört projekt som syftade till att identifiera 

patienter inom slutenvården med fallrisk för att tidigt kunna bedöma behov och starta 

rehabiliteringsinsatser som följde med i vårdens övergångar. Utvecklingsområdet kommer 

att omformas till Tidiga insatser för att även inkludera identifiering av andra behov bland 

multisjuka patienter där tidig start av samordnade insatser har ett stort värde. 

Resultat 

Trygg och effektiv utskrivning   

15 maj- 15 juni 2018 gjordes en uppföljning av avvikelser kring brister i vårdkedjan kopplade 

till Trygg och effektiv utskrivning. Den övervägande delen av avvikelserna handlade om 

brister kring informationsöverföring inför hemgång och kring samordnad individuell 

planering (SIP).  

Forum för vårdsamverkan 

På lokal nivå har Varbergs kommun och närsjukvården i Varberg, såväl regionens 

vårdcentraler som de privata i privat regi, regelbundna samverkansmöte. 

På regional nivå finns en patientsäkerhetsgrupp där kommunerna i Halland ingår. Gruppens 

syfte är att, genom regionsövergripande samordning för patientsäkerhetsarbetet, stödja 

verksamheterna i hela Region Halland i arbetet med att förebygga och minska antalet 

vårdskador.  

Det regionala nätverket för medicinskt ansvariga (MAS/MAR) är även det ett forum för 

patientsäkerhetsfrågor. 
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Tillgänglighet till sjuksköterska respektive läkare 

Tillgänglighet till sjuksköterska och läkare är en del av samverkan och viktigt för att 

samordna hälso- och sjukvården kring patienten.  Det följs i den nationella undersökningen 

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 

Resultatet för tillgång till sjuksköterska inom äldreboende är sämre jämfört med tidigare år 

och även i förhållande till riket. Förvaltningen har vidtagit åtgärder för att öka 

tillgängligheten. Tabell nedan. 

Hur lätt eller svårt är det att få kontakt med sjuksköterska, vid behov? 

Andel positiva svar 

 Varberg Riket 

 2016  2017  2018  2016  2017  2018  

Särskilt boende 77 76 64 77 76 75 

 

Resultatet kring äldres upplevelse av tillgänglighet till läkare, vid kommunens äldreboende, 

är sämre jämfört med tidigare år och även i förhållande till riket.  

De siffror som återspeglas här stämmer väl överens med den upplevelse legitimerad personal 

har av tillgänglighet till läkare, både inom särskilt och ordinärt boende. I samtal från 

patienter och närstående, genom återkoppling från legitimerad personal, samt i avvikelser 

framkommer att det finns brister i samverkan mellan närsjukvården och kommunens hälso- 

och sjukvård.  

En undersökning kring läkarmedverkan och vårdcentralernas följsamhet till uppdraget, har 

gjorts, utifrån Vårdval Halland. Brister som framkommit är bland annat möjligheten till 

kontakt med ansvarig läkare gällande vård och behandling av enskild patient samt 

informationsöverföring mellan ansvarig läkare och kommunens legitimerade personal. Det 

handlar också om bristande följsamhet vad gäller den avtalade tiden för läkarmedverkan i 

särskilt boende, gällande omfattningen och formerna för läkarmedverkan. 

Tillgänglighet till läkare, för patienter med akut förändrade hälsotillstånd (tidigare nämnda 

projekt om läkarmedverkan i hemsjukvården), har under 2018 minskat. Detta i samband 

med att projektet i februari 2018 övergick från att vara ett samverkansprojekt mellan 

kommun och region, till att enbart drivas av närsjukvården. Tabell nedan. 
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Hur lätt eller svårt är det att få kontakt med läkare, vid behov? Andel 

positiva svar 

 Varberg Riket 

 2016  2017  2018  2016  2017  2018  

Särskilt boende 63 58 49 57 57 54 

 

Avvikelser hälso- och sjukvård 
En hälso- och sjukvårdsavvikelse utgörs av en händelse, som har medfört eller hade kunnat 

medföra något oönskat. Det kan röra sig om avvikelser utifrån gällande lag- och 

författningskrav, riktlinjer och rutiner eller enskilda händelser som medfört eller riskerade 

att medföra en vårdskada. 

Följande patientsäkerhetsområden används för att kategorisera hälso- och 

sjukvårdsavvikelserna: läkemedel, fall (inkl. frakturer), brister i vårdkedjan, undernäring, 

tryckskada, utebliven insats samt medicinteknik. 

Kvalitetsarbete 

Avvikelsehantering 

Arbetet med hälso- och sjukvårdsavvikelserna är en del i förvaltningens systematiska 

kvalitetsarbete. Genomfört arbete beskrivs i det inledande kapitlet, under rubriken 

Hantering av avvikelser, synpunkter och klagomål. 

Utredningar av avvikelser och klagomål 

Vid allvarliga avvikelser och klagomål, gällande hälso- och sjukvård, görs en utredning. 

Utöver beskrivning av händelsen och dess konsekvenser är syftet med utredningen att 

kartlägga och analysera orsakerna till händelsen och ta fram handlingsplan så att åtgärder 

vidtas för att förhindra att det inte händer igen.   

Huvudansvariga för utredningen är medicinskt ansvariga och vid förekommande fall anmäler 

medicinskt ansvarig sjuksköterska till IVO, enligt Lex Maria. Av de händelser som föranlett 

vidare utredning, har två stycken bedömts som risk för allvarlig vårdskada och Lex Maria 

anmälts.  

Läkemedel 

Under hösten 2018 har ett pilotprojekt gällande digitala signeringslistor genomförts inom tre 

hemtjänstgrupper. Syftet med projektet är att få ökad patientsäkerhet, minskat antal 

avvikelser, nya och mer tillförlitliga metoder för kvalitetsuppföljning samt effektivare 

resursanvändning. Projektet föll väl ut och ett breddinförande är planerat under 2019. 
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Resultat 

Rapporterade avvikelser 

Från 2015 till 2016 ökade totala antalet rapporter med 5 % för att sedan sjunka igen med 6 % 

från 2016 till 2017. Från 2017 till 2018 har antalet rapporterade avvikelser minskat 

ytterligare med 12 %, från 3814 till 3345. Sannolikt beror det på en underrapportering av 

avvikelser under året och resultatet bör därför värderas med försiktighet.  

Rapportering av läkemedelsavvikelser, avvikelser kring brister i vårdkedjan samt utebliven 

insats är betydligt lägre under 2018 än 2017. De läkemedelsavvikelser som rapporteras berör 

främst hanteringen, till exempel utebliven eller felaktig dos. Bristande följsamhet till gällande 

riktlinjer och rutiner tillsammans med otillräcklig kunskap kring delegerade arbetsuppgifter 

bedöms ha bidragit till avvikelserna.  

Fall och frakturer, undernäring samt tryckskada är patientsäkerhetsområden där 

kvalitetsarbete och resultat beskrivits under preventivt arbetssätt. Tabell nedan. 

Rapporterade 

avvikelser 2015 2016 2017 2018 

Läkemedel 1110 1223 1111 932 

Fall 2427 2562 2328 2158 

Frakturer 28 17 29 36 

Brister i 

vårdkedjan 186 161 262 156 

Undernäring 22 7 7 6 

Tryckskada 5 15 8 8 

Utebliven insats 59 55 62 36 

Medicinteknisk 

avvikelse 22 7 7 13 

Summa 3859 4047 3814 3345 

 

 

 


