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Beskrivning av ärendet
Samtliga vård- och omsorgsboenden i kommunen har upprättat och lämnat in
en patientsäkerhetsberättelse till Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), i
enlighet med Patientsäkerhetslagen (HSLF-FS 2016:40), 7 kap 1 §. Det finns
också patientsäkerhetsberättelse upprättad för hälso- och sjukvårdsteamet i
kommunens regi, vilka utför insatser i LSS-verksamheter och socialpsykiatri.
MAS har sammanställt verksamheternas patientsäkerhetsberättelser och
beskrivit hur kommunen arbetar med patientsäkerhet främst inom de områden
där kommunen har ett hälso- och sjukvårdsansvar.
Resultat

Verksamheterna har under 2021 haft fortsatt stort fokus på smittförebyggande
arbete kopplat till Covidpandemin. Pandemin har fortsatt att sätta hög press på
verksamheterna som har fått lägga mycket resurser på att göra
riskbedömningar, handlingsplaner, förankra ett stort informationsflöde till
berörda i samband med att ny information tillkommer. Bland annat ändringar i
råd, rekommendationer och information om vaccination av Covid-19.
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Riktlinjer och rutiner finns för att hantera avvikelser i samtliga verksamheter.
Verksamheterna rapporterar ett kontinuerligt arbete med avvikelsehantering.
Vården planeras samt utformas i stor utsträckning i samverkan med den
enskilde, men även närstående om den enskilde önskar detta.
Resultat från kvalitetsregister och mätningar påvisat en förbättring inom flera
områden. Verksamheternas resultat är bättre än rikssnittet inom området
ordinerade läkemedel.
Tandvårdsenheten har kommit igång med att göra munhälsobedömningar i
verksamheten efter att ha haft uppehåll under ett år p.g.a. pandemin. Vård- och
omsorgsboendena för äldre har kompetensutvecklat personal inom området
munhälsa.
Nätverksträffar har anordnats för palliativa ombud för att stötta
vidareutvecklingen med arbetet inom palliativ vård.
Synpunkter, klagomål och lex Maria-utredningar som inkommit till
Patientnämnden och IVO presenteras i den sammanställda
patientsäkerhetsberättelsen.
I den sammanställda patientsäkerhetsberättelsen finns även sammanställda mål
och strategier för kommande år.
Bedömning

MAS bedömer att verksamheterna behöver fortsätta arbeta med att förbättra
patientsäkerheten genom avvikelserapportering och åtgärdsplaner.
Verksamheterna behöver fortsätta att utveckla arbetet med att följa upp
avvikelser för att förebygga risker och undvika att nya avvikelser inträffar.
Verksamheterna behöver fortsätta arbetet med att följa upp och förbättra
följsamheten till basala hygienrutiner. Särskilt när det kommer till desinficering
av händer innan vårdmoment.
Inom den palliativa vården finns fortsatta behov av utvecklingsarbete särskilt
kring strukturerad smärtskattning med validerat smärtskattningsinstrument och
munhälsobedömning i sista levnadsveckan.
Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser.
Ärendet bedöms inte beröra barn varför någon prövning av barnets bästa inte
har genomförts.

