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Sammanfattning
Målet med patientsäkerhetsarbetet är att fortsatt verka för att funktionsstödsnämndens målgrupper ges möjlighet till en god hälsa samt erbjuds god och säker vård på lika villkor inom ansvarsområdet för det kommunala hälso- och sjukvårdsuppdraget.
Under 2020 har det systematiska patientsäkerhetsarbetet i funktionsstödsförvaltningen i mycket
hög grad påverkats av coronapandemin. Mycket av arbetet har handlat om att ställa om verksamheter, anpassa och ta fram åtgärder för att hantera pandemins konsekvenser. Insatserna har visat
på förvaltningens förmåga att samla bred kompetens och på ett strukturerat och kontinuerligt sätt
hantera en föränderlig och komplex verklighet.
Arbetet har även belyst och synliggjort det kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret, internt och
externt, samt medfört en fortsatt ökad medvetenhet kring patientsäkerhet som är viktig att förvalta och utveckla framöver. Främst avses vikten av organisatorisk struktur, följsamhet till basal
hygien, tillgänglighet till medicinsk kompetens, identifiera behov och utveckling av rehabiliterande insatser samt strukturerade samverkansformer för att förebygga risker och möta utmaningar inom kommunal hälso- och sjukvård.
Andra viktiga åtgärder som vidtagits inom förvaltningen är:
-

Fortsatt förändringsarbete kring säker delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter.
Införande av digital signering av hälso- och sjukvårdsuppgifter.
Implementering av handlingsplan för att förbättra och säkerställa journalföringens kvalitet.
Processkartläggning av förvaltningens arbete med samverkan vid utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård.
Påbörjat åtgärder enligt handlingsplan för fallprevention och fall.
Anpassat och genomfört utbildningsinsatser inom hälso- och sjukvård till medarbetare
från legitimerad personal.

En blick framåt
Inför 2021 har funktionsstödsnämnden som ett fortsatt nämndsmål att öka patientsäkerheten och
arbeta förebyggande för en jämlik hälsa. Nämndens målgrupper ska erbjudas god och säker vård
på lika villkor inom ansvarsområdet för det kommunala hälso-och sjukvårdsuppdraget.
Fokus i förvaltningens arbete är förberedelser för omställning till Nära vård, delegering av hälsooch sjukvårdsuppgifter, kompetensutveckling för chefer och medarbetare samt intern teamsamverkan.
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1 Inledning
Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivare senast den 1 mars upprätta en patientsäkerhetsberättelse avseende föregående kalenderår. Berättelsen ska beskriva hur ansvaret för patientsäkerhetsarbetet är fördelat, hur patientsäkerheten har följts upp genom egenkontroller, hur
risker har analyserat samt hur samverkan med aktuella aktörer har skett för att förebygga vårdskador. Även Socialstyrelsen anger i föreskrifter och allmänna råd att arbetet med att systematiskt
och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet ska dokumenteras (SOSFS 2011:9).
Detta gäller för både ledningssystemets uppbyggnad och det systematiska förbättringsarbetet som
bedrivs med stöd av ledningssystemet. Styr- och ledningssystem för funktionsstödsförvaltningen
beslutades i funktionsstödsnämnden 2017-12-18. Ledningssystemet ger stöd för att planera, leda,
kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten.
Denna patientsäkerhetsberättelse beskriver det patientsäkerhetsarbete som har bedrivits i funktionsstödsförvaltningen under 2020.

2 Coronapandemin
Det systematiska patientsäkerhetsarbetet i funktionsstödsförvaltningen under 2020 har i mycket
hög grad påverkats av coronapandemin. Vissa områden såsom basal hygien i vård och omsorg, legitimerad personals arbetsmetoder för hälso- och sjukvårdsinsatser och journalföring har lyfts
fram samt medicinskt ansvarigas uppdrag, ansvarsområde och ledningsansvar har varit en viktig
framgångsfaktor i arbetet.
2.1 Organisation
I mars 2020 bildades med anledning av pandemin en särskild beredskapsgrupp under förvaltningsledningen. Gruppen har samverkat tätt med Malmö stads centrala beredskapsorganisation
och med övriga förvaltningars beredskapsgrupper. Funktionsstödsförvaltningen tog fram en plan
för stödjande strukturer; till beredskapsgruppen knöts grupper för rekrytering/bemanning, hälsooch sjukvård, materialförsörjning, stöd/beredskap samt information/kommunikation.

Samverkan med Region Skånes primärvård, sluten vård, Smittskydd Skåne samt Vårdhygien
Skåne har förstärkts och nya samverkansforum har bildats.
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2.2 Rutiner, instruktioner och information
Nya rutiner och instruktioner för arbetssätt och arbetsmetoder har tagits fram eller reviderats i
takt med nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Smittskydd Skåne
och Vårdhygien Skåne bland annat för basal hygien, hantering av skyddsutrustning, process vid
misstänkt och konstaterad smitta, kohortvård, städning och rengöring. Hälso- och sjukvårdsenheten har till exempel tagit fram en checklista för omhändertagande av patient med covid-19 samt
vårdprogram vid behov av rehabilitering.
Informationsmaterial och instruktionsfilmer har producerats för medarbetare, brukare och anhöriga. För att delge information och utbyta erfarenheter genomfördes under våren ett flertal workshops för sektionschefer avseende hantering av material och skyddsutrustning och en livesändning genomfördes under hösten för att delge erfarenheter och förhållningssätt till chefer.
2.3 Stöd och beredskap
Stödjande insatser för att underlätta situationen och dess påfrestningar har byggts upp bland annat i form av rådgivande team, samtalsstöd, dialogmöten med medicinskt ansvariga, underlag för
riskdialoger och riskbedömningar samt rekryteringsteam.
En utökad ledningsberedskap har byggts upp med både medicinskt ansvariga och chefer i beredskap.
Förstärkt bemanning har genomförts i verksamheterna för att minska påverkan vid smittspridning inom personalgrupper med ökad frånvaro, vilket medfört särskilda introduktionsutbildningar.
2.4 Materialförsörjning
Förvaltningen har från början varit noga med att säkerställa att endast godkänt material och
skyddsutrustning har införskaffats och använts. Tidigt sågs behovet av att skapa en intern arbetsgrupp för att säkerställa tillämpning, materialtillgång och distribution av skyddsutrustning i samverkan med Malmö stads förstärkta ledningsstöd.
2.5 Smittspridning, provtagning och smittspårning
Smittspridningen av covid-19 var under våren låg inom förvaltningens verksamheter, men tog
fart i september månad.
Patientansvariga sjuksköterskor ansvarade under våren för provtagningen av covid -19 på förvaltningens patienter och tog även ett utökat ansvar för de brukare som inte hade kommunal hälsooch sjukvård av sjuksköterska i syfte att tillgängliggöra provtagning. Under hösten, i samband
med ökad smittspridning, förstärktes sektionen för sjuksköterskor och undersköterskor med två
sjukskötersketjänster som ansvarade för provtagning.
Antal provtagna har under året varit drygt 700 brukare varav ett 80-tal har konstaterats smittade
med covid-19.
Medicinskt ansvariga sjuksköterskor arbetade under våren med smittspårningar i verksamheterna
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i tätt samarbete med Smittskydd Skåne och Vårdhygien Skåne. Då smittspridningen ökade under
hösten tillsattes ytterligare förstärkning av en sjuksköterska för smittspårning av covid-19. Sjuksköterskan har tillsammans med medicinskt ansvariga sjuksköterskor arbetat gemensamt med
smittspårning.
2.6 Vaccination
I december månad startade förberedelserna inför vaccination av covid-19 av både brukare och
personal. Medicinskt ansvariga sjuksköterskor har deltagit i planeringen med Skånes Kommuner
och Region Skåne.
Inom funktionsstödsförvaltningen har interna arbetsgrupper skapats för att identifiera och inventera målgrupper samt planera förberedelser inför vaccinationerna med start i januari 2021.

3 Struktur
3.1 Övergripande mål och strategier
(SFS 2010:659,3 kap. 1 § och SOSFS 2011:9, 3 kap.)
Socialstyrelsens definition på kvalitet är att en verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller
för verksamheten enligt lagar och andra föreskrifter samt beslut som har meddelats med stöd av
sådana föreskrifter (2 kap. § 1, SOSFS 2011:9). Socialstyrelsen påpekar även att den som bedriver
verksamhet kan välja att ställa ytterligare krav på verksamheten genom att sätta egna mål.
3.1.1 Funktionsstödsnämnden
Inför 2020 var ett av funktionsstödsnämndens nämndsmål att öka patientsäkerheten och arbeta
förebyggande för en jämlik hälsa. Nämndens målgrupper ska erbjudas god och säker vård på lika
villkor inom ansvarsområdet för det kommunala hälso-och sjukvårdsuppdraget. Fokus i arbetet
ska vara förbättrad samordning och teamsamverkan, stärkt patientmedverkan och tillgång till legitimerad personal samt kvalitetssäkring av delegeringar och förbättrad läkemedelshantering.
Ett utvecklingsområde var att säkerställa medarbetarnas kompetens inom hälso- och sjukvårdsområdet för att skapa förutsättningar för att tidigt se tecken och förebygga risker för ohälsa samt
kunna stötta brukarna i kontakten med hälso- och sjukvården.
3.1.2 Förvaltningsledning
Förvaltningen hade inför 2020 tre prioriterade fokusområden för hälso- och sjukvårdsområdet:
Delegeringar avseende hälso- och sjukvårdsuppgifter
Fokus på förändring av medicinskt ansvarigas rutin för delegering, utveckling av strukturer i verksamheterna för att öka möjligheten till patientsäker delegering och läkemedelshantering samt utveckling och testning av nytt utbildningskoncept för medarbetare avseende läkemedelshantering.
Kompetensutveckling för chefer och medarbetare
Fokus på att ta fram utbildning om det kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret för chefer inom
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förvaltningen för att bidra till ökad kunskap om uppdraget och ansvaret, samt att säkra kontinuerlig kompetensutveckling för den legitimerade personalen för att kunna möta upp framtidens
kommunala hälso- och sjukvård inom omställningen till Nära vård.
Intern teamsamverkan
Fokus på fortsatt utveckling av förvaltningens teamstruktur och teambaserat arbetssätt i syfte att
tillgodose en god samordning kring insatser för våra målgrupper.
3.1.3 Medicinskt ansvarig sjuksköterska och medicinskt ansvarig för rehabilitering
Medicinskt ansvarigas patientsäkerhetsarbete har under 2020 enligt plan inriktats på journalföringens kvalitet, säker delegeringsprocess, samverkan mellan vårdgivare samt följsamhet till basal
hygien.
Utöver dessa områden har stort fokus varit på coronapandemin och dess konsekvenser. Det har
resulterat i ett fördjupat stöd till legitimerade yrkesgrupper och berörda ledningsgrupper samt fördjupad samverkan med externa vårdaktörer.
Pandemin har tydliggjort behovet av stöd från medicinskt ansvariga i frågor som berör kommunal hälso- och sjukvård i det verksamhetsnära kvalitetsarbetet.
3.2 Organisation och ansvar
(SFS 2010:659,3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1.)
3.2.1 Funktionsstödsnämnden
Funktionsstödsnämndens verksamhet riktar sig till fyra målgrupper: (1) människor med funktionsnedsättning som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, (2)
barn med fysiska funktionsnedsättningar eller somatisk sjukdom, (3) vuxna människor med psykiska funktionsnedsättningar och (4) vuxna människor med psykiska sjukdomar.
I funktionsstödsnämndens reglemente 11 § framgår att funktionsstödsnämnden inom sitt område
fullgör de uppgifter som ankommer på vårdgivaren för kommunens hälso- och sjukvård.
3.2.2 Verksamhetschef
Enligt 4 kap. 2 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) ska vårdgivaren utse en verksamhetschef
som ansvarar för hälso- och sjukvårdsverksamheten. Verksamhetschefen har det övergripande
ansvaret för verksamheten och för att tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet. Verksamhetschefen har det samlade ledningsansvaret vilket inte kan överlåtas till någon annan. Inom förvaltningen är fyra avdelningschefer utsedda till verksamhetschef
enligt HSL.
Det samlade ledningsansvaret är undantaget de uppgifter som medicinskt ansvarig sjuksköterska/medicinskt ansvarig för rehabilitering ansvarar för enligt 4 kap. 6 § hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80).
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3.2.3 Medicinskt ansvariga
Enligt 11 kap. § 4 hälso- och sjukvårdslagen ska det inom det verksamhetsområde som kommunen bestämmer finnas en medicinskt ansvarig sjuksköterska. Om ett verksamhetsområde i huvudsak omfattar rehabilitering, får en fysioterapeut eller arbetsterapeut fullgöra de uppgifter som åligger en medicinskt ansvarig sjuksköterska.
Inom förvaltningen är två medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS) och två medicinskt ansvariga för rehabilitering (MAR) utsedda av nämnden.
I enlighet med 4 kap. § 6 hälso- och sjukvårdsförordningen har medicinskt ansvariga ansvar för
att:
- patienten får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde
- patienten får den hälso- och sjukvård som en läkare förordnat om
- journaler förs i den omfattning som föreskrivs i patientdatalagen (2008:35)
- beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med patientsäkerheten
- det finns ändamålsenliga och väl fungerande rutiner för
a) läkemedelshantering
b) rapportering enligt 6 kap. 4 § patientsäkerhetslagen (2010:659)
c) att kontakta läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när en patients tillstånd
fordrar det.
Medicinskt ansvariga är även utsedda av vårdgivaren att ansvara för anmälningsskyldigheten enligt lex Maria 3 kap. 5 § patientsäkerhetslagen (2010:659).
3.2.4 Hälso- och sjukvårdspersonal
Hälso- och sjukvårdspersonalen ansvarar för att arbeta enligt vetenskap och beprövad erfarenhet
samt att inom ramen för verksamhetens ledningssystem medverka i det systematiska kvalitetsarbetet. Hälso- och sjukvårdspersonal är enligt Patientsäkerhetslagen skyldig att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. Alla medarbetare ska rapportera risker för vårdskador samt händelser
som har medfört eller hade kunnat medföra vårdskada.
3.2.5 Ansvar för medicintekniska produkter
Rutinen Kvalitetssäkring av medicintekniska produkter syftar till att tydliggöra Malmö stads ansvarsfördelning för användning, förskrivning, utlämnande och rapportering av negativa händelser
gällande medicintekniska produkter. Dokumentets innehåll grundar sig på SOSFS 2008:1, Socialstyrelsens föreskrifter om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården. I
dokumentet fastställs ansvarsfördelningen i linjeorganisationen, och anger på vilken chefsnivå eller befattning som ansvaret kan fullgöras.
Enhetschef vid Hjälpmedelscentrum Malmö har av verksamhetschef enligt HSL fått uppdraget
att ansvara för anmälan till Läkemedelsverket vid negativ händelse eller tillbud med medicinska
produkter, enligt SOSFS 2008:1.
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3.2.6 Stödfunktioner inom patientsäkerhet
Vårdhygien Skåne, Smittskydd Skåne, IVO (Inspektionen för vård och omsorg), Skånes Kommuner samt Patientnämnden Region Skåne stad har utgjort stödfunktioner för förvaltningen.
3.3 Samverkan för att förebygga vårdskador
(SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 §, 7 kap. 2 § p 3)
Samverkan kring hälso- och sjukvårdsinsatser sker på olika nivåer och utgör ett omfattande arbete.
3.3.1 Samverkan på övergripande nivå med Region Skåne
3.3.1.1

Vårdsamverkan Skåne (Hälso- och sjukvårdsavtal)

Grunden för samverkan mellan Region Skåne och Skånes Kommuner regleras i hälso- och sjukvårdsavtalet från september 2016. Avtalet är ett utvecklingsavtal och gäller tillsvidare. Det omfattar ansvarsfördelningen inom de områden där de skånska kommunerna och Region Skåne har ett
delat hälso- och sjukvårdsansvar och avser grundöverenskommelse, organisering och utvecklingsplan. Justeringar kan göras under avtalstiden om båda parter är överens.
Grundöverenskommelsen tydliggör Region Skånes och kommunernas åtagande och hälso- och
sjukvårdsansvar och bygger på den lagstadgade ansvarsfördelningen samt regionala överenskommelser. Ramöverenskommelsen om samverkan gällande personer med psykisk funktionsnedsättning samt barn och ungdomar som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa, är under revidering och väntas bli beslutad våren 2021.
Organiseringen bygger på central samt delregional samverkan mellan tjänstepersoner och politiker. Inom varje delregionalt område finns olika samverkansforum där funktionsstödsförvaltningen finns representerad.
-

Samverkansforum hälso- och sjukvårdsavtalet har under året bytt namn till ”Nära vård
samverkansforum och hälso- och sjukvårdsavtalet”. Syftet är att följa upp utvecklingen av
hälso- och sjukvårdsavtalet inom det delregionala området samt underlätta för omställningen till Nära vård.

-

Samverkansforum för psykisk hälsa – vuxna samt Samverkansforum för psykisk hälsa –
barn och ungdom. Båda forumen har i syfte att följa upp lokala överenskommelser gällande samarbete för personer med psykisk funktionsnedsättning samt lokal överenskommelse om samarbete för personer med missbruks- och beroendeproblem. Uppdraget är
att bland annat identifiera gemensamma utvecklingsområden och uppmärksamma frågor
om gemensam kompetensutveckling, samt att bereda och handlägga frågor som gäller
samarbete inom psykiatriområdet.

-

Lokal samverkan rehabilitering. En ny samverkansgrupp med inriktning rehabilitering
startades upp under våren 2020 med anledning av coronapandemin och det ökade behovet av rehabiliterande insatser för patienter både under vårdtiden av covid-19 eller i efterförloppet. Syftet var både erfarenhetsutbyte samt att tydliggöra vårdkedjan för patienter i
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behov av rehabilitering under och efter covid-19. I september beslutade tjänstemannaberedning till delregionalt samverkansforum Malmö att gruppen skulle bestå.
Utvecklingsplanen beskriver fyra utvecklingsområden som parterna successivt ska arbeta med tillsammans under avtalsperioden.
1. Utveckling av teambaserad vårdform för de mest sjuka
2. Utveckling av insatser för tidvis sviktande
3. Utveckling av arbetssätt och stöd för personer i riskgrupper
4. Utredning av förutsättningar för att samorganisera rehabilitering och hjälpmedelsförsörjning. Denna utvecklingsdel har mynnat ut i tre samverkansgrupper som planeras att starta under 2021: Regional samverkansgrupp Habilitering, Regional samverkansgrupp Hjälpmedel
samt Regional samverkansgrupp Rehabilitering.
3.3.1.2

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (SVU) och Samordnad individuell plan (SIP)

På skåneövergripande nivå finns förvaltningsgrupp för regelverk SVU och SIP med representanter från alla Skånes delregioner. Gruppens övergripande uppdrag är att värdera, utveckla, implementera och förvalta regelverk, rutiner och stöddokument för processerna som styr samverkan
vid utskrivning och samordnad individuell plan.
På delregional nivå finns nätverk för SVU mellan Malmö stad, Skånes Universitetssjukvård (SUS)
Malmö, primärvården Malmö inkl. avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) samt psykiatrin. Syftet är
följa upp att samverkansprocessen sker i enlighet med aktuella bestämmelser och föra upp principiella frågor till diskussion. Återkoppling sker till delregional tjänstemannaberedning.
3.3.1.3

Läkemedelsrådet

Läkemedelsrådet är ett expertorgan som arbetar med utveckling och samordning av läkemedelsfrågor inom Region Skåne. Läkemedelsrådet ska vara tillgängligt för och arbeta gentemot samtliga
aktörer inom den skånska hälso- och sjukvården. Ett av uppdragen är att revidera den skånegemensamma baslistan med rekommenderade läkemedel.
3.3.1.4

Vårdhygien Skåne och Smittskydd Skåne

Vårdhygien Skåne och Smittskydd Skåne organiseras under Region Skåne och riktar sig mot både
offentlig och privat vårdpersonal. Vårdhygien Skåne arbetar för att förebygga vårdrelaterade infektioner och risken för smittspridning i vården. Vårdhygien Skåne tar fram riktlinjer för den
kommunala hemsjukvården samt är behjälpliga med råd och stöd i förkommande fall.
I de fall som smittskyddsverksamheten får in anmälan om upptäckt av smittsam sjukdom som
faller under smittskyddslagens anmälningsskyldighet, sker kontakt med den kommunala hemsjukvården genom medicinskt ansvarig sjuksköterska via Vårdhygien Skåne eller Smittskydd Skåne.
Under 2020 har ett tätt samarbete skett med Vårdhygien Skåne och Smittskydd Skåne kring flertalet smittspårningar gällande covid-19 inom förvaltningens ansvarsområde.
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3.3.1.5

Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH)

Den kommunala hälso- och sjukvården samarbetar med Region Skånes ASIH verksamhet. Det
finns ett behov av samverkan för att skapa former för ansvarsfördelning vid gemensamt patientansvar. Parterna har kommit fram till att den överenskommelse som finns sedan tidigare behöver
ses över. En arbetsgrupp med representanter från funktionsstödsförvaltningen och hälsa-, vårdoch omsorgsförvaltningen har inrättats och arbetet med att se över överenskommelsen inleds under 2021.
3.3.2 Samverkan på övergripande nivå med övriga externa parter
3.3.2.1

Regional samrådsgrupp för medicinskt ansvariga

Medicinskt ansvariga ingår i ett skåneövergripande nätverk, där Skånes Kommuner är sammankallande. Syftet med nätverket är att genom samverkan mellan Skånes olika kommuner kvalitetssäkra hälso-och sjukvården. I nätverket sker även informationsutbyte med andra aktörer inom
vården, som till exempel Region Skåne, Falck akutläkare samt Lunds universitet: institutionen för
hälsovetenskaper. Via nätverket ingår även medicinskt ansvariga i olika tillfälliga utredningsgrupper.
3.3.2.2 Akuta hembesök
Medicinskt ansvariga ingår i nätverk tillsammans med representanter från Falck, Skånes Kommuner och Region Skåne. Syftet är att genom informationsutbyte och samverkan kvalitetssäkra den
prehospitala vården mellan vårdaktörerna.
3.3.2.3 Samverkansorganisationen för hjälpmedelsfrågor
Organisationen har utgjort en egen verksamhet inom Kommunförbundet Skåne som reglerats i
ett särskilt avtal mellan respektive kommun och Kommunförbundet Skåne. Samverkansorganisationens uppdrag har varit att arbeta med hjälpmedelsfrågor, policyfrågor, upphandlingar och
kompetensfrågor. Organisationen upphör december 2020 då Kommunförbundet Skåne har ombildats till Skånes Kommuner, och hjälpmedelsfrågor kommer framöver att behandlas inom det
nya verksamhetsområdet hälsa, social välfärd och omsorg.
3.3.2.4 Malmö universitet: Fakulteten Hälsa och samhälle
Ett nätverk mellan Malmö universitet: institutionen för vårdvetenskaper och Malmö stad för dialog och informationsutbyte kring sjuksköterskeutbildningar och aktuell forskning.
3.3.3 Samverkan inom Malmö stad
3.3.3.1

Nätverk för medicinskt ansvariga i Malmö stad

Medicinskt ansvariga i funktionsstödsförvaltningen arbetar gemensamt med medicinskt ansvariga
i hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen och hälso- och sjukvårdssamordnare i arbetsmarknadsoch socialförvaltningen. Genom fördelning av ansvarsområden kan de många olika lag-och författningsstyrda områdena bevakas på ett effektivt sätt. Denna bevakning sker genom deltagande i
olika nätverk samt genom omvärldsbevakning av olika myndigheter och samarbetsparter inom
Patientsäkerhetsberättelse 2020, Funktionsstödsnämnden

12 (32)

hälso-och sjukvården.
Nätverket fattar beslut och ansvarar för rutiner inom de författningsstyrda områdena, som därefter kommuniceras till berörda verksamheter.
3.3.3.2 Avvikelse systemgrupp
Ett samarbetsnätverk mellan funktionsstödsförvaltningen, hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen och arbetsmarknads- och socialförvaltningen med ansvar för anpassning och utveckling
av processerna i avvikelsesystemet.
3.3.3.3 LMS (Learning Management System) systemgrupp
Ett samarbetsnätverk mellan funktionsstödsförvaltningen och hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen med ansvar för anpassning och utveckling av e-lärandesystemet Lärkan efter verksamheternas behov.
3.3.3.4 HSL Systemgrupp
Ett samarbetsnätverk mellan funktionsstödsförvaltningen och hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen med ansvar för att fortlöpande utveckla och anpassa journalsystemet Lifecare Procapita
samt att utarbeta ett enhetligt dokumentationssätt för legitimerad personal i Malmö stad.
3.3.3.5 Arbetsgrupp Nationell Patient översikt (NPÖ)
Ett samarbetsnätverk mellan funktionsstödsförvaltningen och hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen som ansvarar för rutiner och informationsmaterial relaterat till NPÖ.
3.3.3.6 Nätverk instruktörer beslutsstöd enligt ViSam-modellen
Ett instruktörsnätverk finns mellan funktionsstödsförvaltningen och hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen, med ansvar att förmedla praktisk utbildning till sjuksköterskor i beslutsstöd enligt
ViSam-modellen.
Förvaltningens representant sammankallar även regionalt ViSam-nätverk Skåne med syfte att
följa implementeringen och fortsatt arbeta med utvecklingsfrågor i relation till beslutsstödets användning i Skåne.
3.3.3.7 Kommundietistnätverk
Samverkan mellan medicinskt ansvariga från funktionsstödsförvaltningen och hälsa-, vård- och
omsorgsförvaltningen tillsammans med kommundietister. Syftet är att kvalitetssäkra nutritionsförfarandet i de båda förvaltningarna.
3.3.4 Samverkan inom förvaltningen
3.3.4.1

Kvalitetsråd

Kvalitetsråd finns på förvaltningsövergripande nivå respektive avdelningsnivå. Kvalitetsråden utgör dialogforum som regelbundet följer och bevakar utvecklingen av avvikelser inom lagrummen
SoL, LSS och HSL. Syftet med kvalitetsråd är att analysera utmaningar och initiera förbättringar
Patientsäkerhetsberättelse 2020, Funktionsstödsnämnden

13 (32)

relaterade till inkomna avvikelser samt koppla arbetet till det systematiska kvalitetsarbete som
sker i ledningssystemet.
3.3.4.2 Verksamhetsmöte hälso- och sjukvård
Medicinskt ansvariga har regelbundet möten med samtliga verksamhetschefer enligt hälso- och
sjukvårdslagen, enhets- och sektionschefer för sjuksköterske- och rehabsektionen samt kvalitetsutvecklare för hälso- och sjukvård. Syftet med dessa möten är informationsutbyte och dialog från
de olika nätverk som samtliga ingår i.
Medicinskt ansvariga har även regelbundna möte med legitimerad personal i syfte att informera
och ha dialog kring riktlinjer och rutiner samt ny lagstiftning.
3.4 Patienter och närståendes delaktighet
(SFS 2010:659 3 kap. 4 §)
Patienten ska i samband med kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser erbjudas att medverka i utformning av behandlingsmål, behandlingsform och utvärderingar.
I samband med utredningar, klagomål och synpunkter informeras vid varje tillfälle patienten, god
man och närstående. De erbjuds att lämna in kompletterande synpunkter och/eller uppgifter till
utredningen och erbjuds alltid att ta del av utredningen när den är färdig.
3.5 Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet
(SFS 2010:659, 6 kap. 4 § och SOSFS 7 kap. 2 § p 5)
Enligt patientsäkerhetslagen 2010:659 6 kap, 4§ är hälso- och sjukvårdspersonal skyldig att rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra vårdskador.
Systematisk uppföljning sker genom bland annat egenkontroller och sammanställning av rapporterade händelser i avvikelsesystemet Flexite. Rutin finns för hur händelserna ska hanteras i systemet som omfattar rapportering, analys, utredning, åtgärder och uppföljning. I rutinen tydliggörs
även ansvarsfördelningen för de olika momenten.
Medicinskt ansvariga utreder händelser som medfört eller hade kunnat medföra allvarlig vårdskada och gör en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria.
Medicinskt ansvariga sammanställer inrapporterade händelser och redovisar resultat och analys
årligen i patientsäkerhetsberättelsen vilken återkopplas till förvaltningsledningen.
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3.6 Klagomål och synpunkter
(SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 och 6§§, 7 kap 2 § p 6)
Klagomål och synpunkter som berör kommunal hälso- och sjukvård kan inkomma från kommuninvånare, närstående, IVO med flera och hanteras enligt funktionsstödsförvaltningens framtagna rutin. Samtliga klagomål och synpunkter som berör hälso- och sjukvård ska alltid granskas
av medicinskt ansvariga.
Inkomna klagomål och synpunkter redovisas i respektive avdelnings kvalitetsråd och i förvaltningens övergripande kvalitetsråd. Uppgifterna sammanställs och analyseras på årsbasis i patientsäkerhetsberättelsen.
3.7 Egenkontroll
(SOSFS 2011:9, 5 kap. 2§, 7 kap. 2 § p 2)
Egenkontroll innebär att den som bedriver verksamheter regelbundet granskar och följer upp
sina egna resultat, vilket är en viktig del i det systematiska förbättringsarbetet i ledningssystemet
enligt SOSFS 2011:9. Förvaltningen använder olika metoder för genomförandet, och följande
egenkontroller finns som berör patientsäkerhet:
Egenkontroll

Omfattning

Metod och källa

Basala hygienrutiner och
klädregler - följsamhet

Årligen

Medicinskt ansvariga besöker ett urval verksamheter och
genomför hygiendialoger med ansvarig sektionschef utifrån framtagen mall.

Basala hygienrutiner och
klädregler - följsamhet

Årligen

Verksamheterna besvarar en digital checklista.

Journalföring och behandling
av personuppgifter

Årligen

Journalgranskning i journalsystem Procapita HSL avseende dokumentationens kvalitet.
Genomförs av medicinskt ansvariga utifrån framtagen
mall.

Journalföring och behandling
av personuppgifter

Årligen

Journalgranskning i journalsystem Procapita HSL avseende förekomst av medicinsk diagnos.
Genomförs av medicinskt ansvariga.

Journalföring och behandling
av personuppgifter

Två gånger/år

Kollegial journalgranskning i verksamheten.
Genomförs av legitimerad personal utifrån en för Malmö
stad gemensamt framtagen mall.

Journalföring och behandling
av personuppgifter

Varje månad

Loggkontroller av åtkomst till journalsystemet görs enligt
framtagen rutin på ett slumpmässigt urval av 10% av den
medarbetare som har behörighet till journalsystemet.

4 Process
4.1 Strategiska åtgärder för att öka patientsäkerheten
(SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 2)
Strategierna inför 2020 byggde på medicinskt ansvarigas analyser och utredningar av patientsäkerhetsarbetet under 2019, internkontrollplan 2020 samt förvaltningens målarbete för 2020.
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Utifrån de mål och strategier som fördes under året har ett antal åtgärder vidtagits.
4.1.1 Delegeringar avseende hälso- och sjukvårdsuppgifter
4.1.1.1

Delegeringsprocess

Under 2019 gjordes en kartläggning av delegeringsprocessen och under 2020 har medicinskt ansvariga i Malmö stad tagit fram en ny riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter. Arbetet med att se över delegeringsprocessen i förvaltningen påbörjades i början på 2020, men avstannade på grund av pandemin och kommer att fortsätta under 2021.
4.1.1.2

Digital signering av hälso- och sjukvårdsuppgifter

Under 2020 fortsatte arbetet med att planera för införandet av digital signering av hälso- och
sjukvårdsuppgifter i berörda verksamheter.
En enhet inom LSS-bostäder startade under hösten med digital signering av hälso- och sjukvårdsuppgifter och vidare införande kommer att ske i berörda verksamheterna löpande under 2021.
4.1.1.3

Sjuksköterskebemanning

Under 2020 har ett antal tillsvidareanställda sjuksköterskor rekryterats för att minska behovet av
bemanningssjuksköterskor, och därmed bidra till att öka patientsäkerheten relaterat till följsamhet
till delegeringsprocessen.
4.1.1.4

Utbildning för rehabsektionen avseende delegering

Under våren genomfördes utbildning för rehabsektionens arbetsterapeuter, fysioterapeuter och
rehabassistenter i form av genomgång av föreskrift, rutin samt dokumentation gällande delegering
av hälso- och sjukvårdsuppgifter.
4.1.2 Kompetensutveckling för chefer och medarbetare
4.1.2.1

Kompetensutveckling för chefer gällande kommunal hälso- och sjukvård

Under 2019 genomfördes en enkät hos förvaltningens sektionschefer i syfte att få en bild av deras
förutsättningar och kunskaper kopplat till det kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret. Resultatet visade på behov av ökad kunskap om kommunal hälso- och sjukvård, uppdrag samt chefens
ansvar, och en plan för utbildningsinsatser för 2020 togs fram.
En utbildning genomfördes för förvaltningens ledningsgrupp innan coronapandemin startade
och fortsatta planerade utbildningsinsatser för enhetschefer och sektionschefer har fått ställas in
och skjutas på framtiden.
4.1.2.2

Kompetensutveckling för medarbetare

Kontinuerlig kompetensutveckling för den legitimerade personalen är nödvändig, bland annat för
att kunna möta upp framtidens kommunala hälso- och sjukvård och omställningen till Nära vård.
På grund av coronapandemin har det varit svårt att delta i kompetensutveckling och mycket har
ställts in. Alternativa möjligheter till kompetensutveckling har fått utvecklas, bland annat har rePatientsäkerhetsberättelse 2020, Funktionsstödsnämnden
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habsektionen anställt tre medarbetare med handledande uppdrag och ansvar att anordna interna
seminarier mm. Under året har det även funnits möjlighet för arbetsterapeuter och fysioterapeuter att delta i olika webbinarier relaterat till covid-19 som anordnats av lärosäten och sjukvårdshuvudmän.
Under 2020 har ett antal utbildningar genomförts i förvaltningen i syfte att säkerställa medarbetarnas kompetens avseende vissa hälso- och sjukvårdsinsatser, omvårdnad samt hjälpmedelshantering. Utbildningsmaterialet är gemensamt framtaget med hälsa- vård och omsorgsförvaltningen
och utbildningarna genomförs av förvaltningens legitimerade personal. Det kan konstateras att
när personalfrånvaron ökar i verksamheterna, ökar kraven på att de medarbetare som är i tjänst
har relevant utbildning och kunskap i förflyttning, hantering av hjälpmedel och hälso- och sjukvårdsuppgifter.
Förflyttning och hjälpmedel
Förflyttningsutbildningarna har under 2020 anpassats, ställts om och vissa har även ställts in på
grund av coronapandemin. Från mars till maj ställdes samtliga förflyttningsutbildningar in, förutom personlyftsutbildningen. För att på ett säkert sätt kunna genomföra utbildningarna halverades antalet deltagare och istället har fler arbetsterapeuter hållit utbildningar.
Inom följande områden har utbildningar genomförts:
-

Förflyttningskunskap/basblock: drygt 210 medarbetare, inklusive sommarintroduktion.
Förflyttningskunskap/förflyttning med personlyft: ca 225 medarbetare.
Förflyttningskunskap/block sittande/stående/i och kring säng: ca 40 medarbetare.
Hjälpmedelsombud: endast 17 medarbetare har utbildats under året.

Hälso- och sjukvårdsuppgifter
Under 2020 har det utbildats betydlig färre medarbetare vilket troligen beror på coronapandemin
och att det inte varit möjligt resursmässigt att genomföra utbildningar.
Inom nedanstående utbildningar har ca 1000-talet utbildningsplatser erbjudits och följande har
genomförts:
4.1.2.3

Läkemedelshantering: ca 300 medarbetare
Enteral nutrition (sondmatning): ca 120 medarbetare
Diabetes och insulin: ca 300 medarbetare
Rådgivning, stöd och fortbildning – Diabetesutbildning

Under hösten 2020 bildades ett diabetsnätverk mellan funktionsstödsförvaltningen och hälsa-,
vård- och omsorgsförvaltningen i samverkan med diabetssamordnare Region Skåne primärvården
och endokrinologen SUS Malmö. Via samarbetsavtalet med Region Skåne gällande Rådgivning,
stöd och fortbildning, gavs en utbildning för legitimerad personal i diabetessjukdom typ 1 och 2.
4.1.3 Intern teamsamverkan
Arbetet med teamstrukturen har utvecklats under året. Dels det interna teamarbetet mellan arbetsterapeut, fysioterapeut och sjuksköterska inom hälso- och sjukvårdsenheten och dels när den
legitimerade personalen träffar sektionschef tillsammans med boendepersonalen (HSL-team).
Under året har även andelen bemanningssjuksköterskor minskat och ersatts med fast anställda
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vilket gjort det lättare att skapa kontinuitet och relationer som gagnar brukarna. Coronapandemin
har dock medfört att det teambaserade arbetssättet inte har utvecklats i den takt som var tänkt.
4.1.4 Övriga åtgärder för att öka patientsäkerheten
4.1.4.1

Kvalitetsutveckling inom hälso- och sjukvårdsenheten

Kvalitetsutvecklare i hälso- och sjukvårdsenheten har under 2020 arbetat systematiskt med att
identifiera förbättringsområden gällande patientsäkerheten i förvaltningen. Detta har skett bland
annat genom dialogforum och arbete tillsammans med medarbetare i verksamheterna, chefer och
legitimerad personal. Detta har pågått under hela coronapandemin men även innefattat ett mer
långsiktigt arbete på både verksamhets- och förvaltningsnivå.
Under våren påbörjade kvalitetsutvecklare i hälso- och sjukvårdsenheten SKR:s ledarskapsprogram för omställning till Nära vård. En omställning som förvaltningens målgrupper behöver.
Förutom en första fysisk träff har resterande program genomförts digitalt och slutfördes i oktober.
Inom verksamhetsområde socialpsykiatri har två undersköterskor rekryterats, med uppdrag att
handleda personal och vara ett konsultativt stöd i det brukarnära arbetet ute i verksamheterna.
4.1.4.2

Hälso- och sjukvårdsenhetens strukturerade patientarbete kring covid-19

Sedan i våras har rehabsektionen deltagit i utbildningar, nätverk och följt webbinarier som funnits
att tillgå relaterat till covid-19 i syfte att omsätta kunskapen till rehabiliteringsinsatser för patienter
i förvaltningen.
Under hösten tog förvaltningens rehabsektion fram ett internt vårdprogram för patienter som
drabbats av covid-19. Patienterna erbjuds rehabiliterande insatser som omfattar bedömning av
aktivitets- och funktionsförmåga, relevanta åtgärder och kontinuerlig uppföljning under ett års
tid.
Under rådande pandemi har det gjorts omställningar och anpassningar avseende sjuksköterskornas arbete. Det har arbetats fram strukturer och rutiner/checklistor kring provtagning och omhändertagande av patienter med misstänkt och konstaterad covid-19 för att trygga en patientsäker
vård. Vidare har sjuksköterskor utsetts som hanterar provtagning och leder smittspårningsarbetet
som ett led i att avlasta övrig kärnverksamhet samt för att upprätthålla en hög patientsäkerhet,
kompetens och kontinuitet i arbetet.
Under slutet av året påbörjades ett gediget arbeta både internt och i samverkan med Region
Skåne gällande vaccinering mot covid-19.
4.1.4.3

Hälsofrämjande inspiration för en jämlik hälsa

Utvecklingsarbetet har pågått under 2020 med mål att skapa en gemensam struktur för förvaltningens hälsofrämjande arbete med fokus på de prioriterade områdena anhörigrelationer, kulturoch fritid, sexualitet och relationer, mat, rörelse och sömn. Under året har inventeringar genomförts dels av befintliga hälsofrämjande insatser inom förvaltningen och dels av vilka behov av förstärkta insatser som finns. I det fortsatta arbetet kommer även hälso- och sjukvårdens förebyggande och hälsofrämjande arbete att beaktas, likväl som omställningen till Nära vård där målet är
att patienten får en god, nära och samordnad vård som stärker hälsan.
Patientsäkerhetsberättelse 2020, Funktionsstödsnämnden

18 (32)

4.1.4.4

Fall och fallprevention

Den framtagna planen för att förebygga och minska antalet fall samt minska utredningstiden omfattar åtgärdsområden som fallriskbedömning, avvikelsehantering, utredningsprocess, statistikunderlag samt kartläggning av nuläget i syfte att ta fram en konkret handlingsplan för fall och fallprevention i förvaltningen. Arbetet påbörjades av utsedd kvalitetsutvecklare med dialoger i 10
verksamheter för att få en bild av hur arbetet med fall fungerar, men tyvärr har utvecklingen av
coronapandemin tillfälligt stoppat upp arbetet. De hittills framkomna resultaten visar på behov av
ökad kännedom om fallprevention och att betona vikten av att alla runt brukaren deltar i arbetet.
Vidare ta fram lokala rutiner för att stödja personal i det brukarnära arbetet, processbeskrivning
samt informationsmaterial med fokus på förvaltningens målgrupp.
4.1.4.5

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (SVU)

Under våren genomfördes i förvaltningen en processkartläggning av SVU-processen i syfte att
systematiskt beskriva hur processen kan förbättras för att patienten ska få en trygg och säker utskrivning från sjukhuset till hemmet. Processkartläggningen visade på behovet av en samordnarfunktion i förvaltningen vilket har beslutats ska inrättas.
Funktionsstödsförvaltningen är representerad i en arbetsgrupp som har uppgiften att ta fram skånegemensamma tillämpningsanvisningar för barn inskrivna på barnklinik, men med lång handläggning vid utskrivning, på uppdrag av Förvaltningsgruppen för regelverk SVU/SIP i Skåne.
I samarbete med arbetsmarknads- och socialförvaltningen, grundskoleförvaltningens medicinska
elevhälsa samt barn- och ungdomspsykiatrin, barn- och ungdomshabiliteringen och barnkliniken
har en pilot startat för att förbättra samordnad individuell planering (SIP) för barn upp till och
med grundskola i verksamhetssystemet Mina planer.
4.1.4.6

Medicintekniska produkter

Rutin för basutrustning av medicintekniska produkter – Hjälpmedel.
På uppdrag av avdelningschefer inom hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen samt funktionsstödsförvaltningen har rutin för basutrustning av medicintekniska produkter – hjälpmedel reviderats. Det innebar en del förändringar som har fokuserat på att tydliggöra verksamheternas ansvar
för basutrustning och samtidigt säkerställa en mer patientsäker hantering. Detta genom att färre
hjälpmedel utgör basutrustning och fler hjälpmedel förskrivs istället individuellt efter bedömning
av arbetsterapeut/fysioterapeut/sjuksköterska. Rutinen träder i kraft 2021-01-01.
Mobila duschstolar
Mot bakgrund av att det i Sverige inträffat negativa händelser med en specifik mobil duschstol
beslutade Beslutsgruppen för hjälpmedel att samtliga förskrivningar (ca 160 hygienstolar) skulle
följas upp av ansvariga förskrivare inom ordinärt och särskilt boende (SoL och LSS) samt korttidsboenden under våren 2020. Syftet var att säkerställa hanteringen utifrån användarens behov
och omgivningsfaktorer. Ca 70 % av hygienstolarna har följts upp, och av dem har ca 40 % bytts
ut, skrotats eller återlämnats. Uppföljningar för resterande 30 % har fördröjts pga pandemin, men
planeras att ske 2021.
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Beslutsgruppen för hjälpmedel i Malmö stad
Gruppen har bland annat hanterat säkerhetsmeddelanden, beslutat i särskilda ärenden avseende
förflyttningshjälpmedel och specialsäng samt reviderat hjälpmedelsrutiner och information på
malmo.se.
4.1.4.7

Nationell patientöversikt (NPÖ)

NPÖ har bedrivits som ett projekt sedan 2019 och beslutades i slutet av året att övergå till ordinarie verksamhet.
4.2 Riskanalyser
Riskanalyser görs i förebyggande syfte för att identifiera och eventuellt vidta åtgärder som medför
att verksamheten kan leva upp till de krav och mål som ställs i lagar, föreskrifter och beslut.
4.2.1 Riskanalyser inför förändringar
Malmö stads modifierade modell för fördjupade riskanalyser används i samband med verksamhetsförändringar.
Coronapandemin
Tidigt i pandemin genomfördes en övergripande riskanalys i förvaltningens beredskapsgrupp i
syfte att identifiera åtgärder och riktlinjer för förvaltningens pandemiplan. Riskanalyser har även
genomförts i berörda verksamheter i syfte att ta fram planer utifrån pandemins olika scenarier
kring sjukfrånvaro av personal relaterat till delegeringar av hälso- och sjukvårdsuppgifter.
Digital signering av hälso- och sjukvårdsuppgifter
Inför implementeringen av digital signering genomfördes en riskanalys i syfte att identifiera patientsäkerhetsrisker samt identifiera åtgärder för att hantera dem.
Läkemedelsrobot
En riskanalys gjordes på uppdrag av förvaltningens direktör med syfte att se hur läkemedelsrobot
skulle kunna användas och till vilken målgrupp av patienter/brukare. Efter genomförd riskanalys
beslutades att avvakta med införandet av läkemedelsrobotar då förvaltningen påbörjade införandet av digital läkemedelssignering i LSS-boenden. Ett införande av läkemedelsrobotar kommer att
vara ett utvecklingsområde framöver i arbetet med omställning till nära vård.
Teamet för stöd och service och hälso- och sjukvårdsenheten
Under hösten genomfördes en riskanalys som syftade till att identifiera risker som kan uppstå
kopplat till informationsöverföring mellan teamen för stöd och service och hälso- och sjukvårdsenheten, i samband med en planerad organisationsförändring under 2020/2021.
Arbetsterapeuter inom daglig verksamhet
Med anledning av svårigheter att rekrytera och behålla arbetsterapeuter inom daglig verksamhet
har en SWOT-analys genomförts för att ta reda på styrkor, svagheter, möjligheter och hot i nuvarande organisering i syfte att kunna förändra situationen. Underlaget från SWOT-analysen kommer att tas vidare i bland annat facklig samverkan för förslag till åtgärder och modell för framtida
organisering.
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4.2.2 Riskanalyser inom ramen för SOSFS 2011:9
Inom ramen för intern kontroll och egenkontroll genomfördes hösten 2019 riskdialoger i respektive avdelning och nedanstående risker blev aktuella för åtgärder under 2020. För åtgärdernas resultat se 5. Resultat och analys.
Skalan som används för riskanalyser i funktionsstödsförvaltningen är femgradig:

5
4
3
2
1

Konsekvens

Sannolikhet

Synnerligen allvarligt
Allvarligt
Påtagligt
Kännbart
Knappt kännbart

Nästintill säkert
Troligt
Möjligt
Föga troligt
Nästintill omöjligt

Varje identifierad risk ger ett riskvärde. Riskens värde är en sammanvägning av sannolikhet för
inträffande och konsekvens. Ju högre värde risken får desto viktigare är det att agera snabbt för
att förebygga att händelsen sker eller upprepas.
Aktivitet

Riskanalys

Riskvärde Egenkontroll/
Åtgärd

Basal hygien

Risk för smittspridning på
grund av bristande följsamhet
till hygienrutin.

20

Risk att för få legitimerade delegerar till för många (medarbetare) vilket kan leda till patientsäkerhetsrisker.

20

Kontroll av ordinarie sjuksköterskors delegeringar.

Risk för bristande följsamhet
12
till delegeringsprocessen vilket
kan leda till patientsäkerhetsrisker.

Utbildning/workshop för legitimerad personal kring delgeringsprocessen.

Delegering

Journalföring

Risk för bristande journalföring i hälso- och sjukvårdsjournaler.

Kontroll av följsamhet till hygienrutin: - Hygiendialoger
Kontroll av följsamhet till hygienrutin: - Besvara checklista

16

Kontroll av dokumenterad medicinsk diagnos i hälso- och
sjukvårdsjournaler.
Kontroll av kvaliteten i hälsooch sjukvårdsjournaler.
Kollegial granskning av hälsooch sjukvårdsjournaler.

Risk för brister i journaldokumentation utförd av leg. personal inom daglig verksamhet
(DV) vilket kan leda till patientsäkerhetsrisker.

12
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4.3 Informationssäkerhet
(HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1§)
4.3.1 Organisation och system
I Malmö stad finns en förvaltningsövergripande systemägargrupp med ansvar för verksamhetssystem, det övergripande informationssäkerhetsarbetet, större uppdragsförändringar samt strategiska frågor avseende avtal, upphandlingar mm.
Till stöd för systemägargruppen finns en beredningsgrupp med uppgift att bereda strategiskt viktiga ärenden, initiera förslag till utvecklingsprojekt, säkerställa genomförande av pågående projekt
samt återrapportera till systemägargruppen. Beredningsgruppens mandat tilldelas av systemägargruppen.
Förvaltningen har en informationssäkerhetssamordnare som bland annat i sitt uppdrag har att
säkra att förvaltningens samtliga verksamhetssystem kartläggs, säkerhetsklassificeras och årligen
följs upp i systemet iFACTS samt en dataskyddssamordnare som arbetar med personuppgiftsbehandling, GDPR, dataskydd och registerutdrag.
Avvikelsesystem
Under 2020 har arbetet med ett nytt avvikelsesystem varit under framtagande i samverkan med
de övriga socialförvaltningarna. Arbetet har påbörjats med hur strukturer och processerna i avvikelsehantering ska se ut och vidare ska utbildning och implementering ske under 2021.
Journalsystem
Kommunens avtal för nuvarande journalsystem, Procapita Vård och Omsorg från TietoEVRY,
går ut 2023-10-01. Ett förberedande arbete har påbörjats inför förändringen. Detta arbete omfattar såväl internt behovsarbete i funktionsstödsförvaltningen som samarbeten med andra förvaltningar inom Malmö Stad, med Region Skåne och enskilda kommuner i Skåne samt arbete på nationell nivå genom aktivt deltagande i Sveriges Kommuner och Regioners beställargrupp för hela
socialtjänstens verksamhetssystem.
4.3.2 Skydd mot olovlig åtkomst
4.3.2.1

Behörighetstilldelning till system som hanterar patientuppgifter

Enligt Patientdalagen SFS 2008:355 4 kap. får den som arbetar hos en vårdgivare ta del av dokumenterade uppgifter om en patient endast om hen deltar i vården av patienten eller av annat skäl
behöver uppgifterna för sitt arbete inom hälso- och sjukvården. Vårdgivaren ska bestämma villkor för tilldelning av behörighet för åtkomst till sådana uppgifter om patienter som förs helt eller
delvis automatiserat. Sådan behörighet ska begränsas till vad som behövs för att den enskilde ska
kunna fullgöra sina arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården.
För att säkerställa denna hantering avseende journalföring har en rutin för behörighetstilldelning
till Malmös stads patientjournalsystem Procapita Vård och Omsorg tagits fram. Rutinen bygger
på behovs- och riskanalyser för respektive befattningar och syftar till att säkerställa åtkomst till
patientuppgifter så att krav på sekretess och god patientsäkerhet kan upprätthållas.
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4.3.2.2 Loggranskning journalsystem
Malmö stad har en gemensam rutin för kontroll av åtkomst i journalsystemet genom loggranskning. All hälso- och sjukvårdspersonal som har åtkomst till patientjournalen omfattas av rutinen,
så även loggansvariga och systemförvaltare. Funktionsstödsförvaltningen har en kompletterande
rutin som beskriver hur ansvarsfördelningen ser ut inom förvaltningen. Stickkontroller har genomförts enligt rutin och under året har 164 slagningar genomförts varav 49 varit aktuella för
kontroll och har skickats ut till närmsta chef.
4.3.2.3 Loggrapport Nationell patientöversikt (NPÖ)
Loggrapporter för NPÖ tas fram av Inera Säkerhetstjänst. Loggningskontrollen av åtkomst till
NPÖ kommer att göras enligt särskild rutin, och under året har tre granskningar genomförts av
ansvarig IT-samordnare. Inga avvikelser har noterats.
4.3.3 Granskning av hälso- och sjukvårdspersonalens journalföring
Under året har medicinskt ansvariga genomfört tre journalgranskningar av hälso- och sjukvårdspersonalens journalföring. För resultat se kap. 5. Resultat och analys/5.1 Egenkontroll.

5 Resultat och analys
5.1 Egenkontroller
5.1.1 Basal hygien – hygiendialoger
Aktivitet

Egenkontroll

Kontrollmoment för
Egenkontroll

Basal hygien

Kontroll av följsamhet till hygienrutin

Hygiendialoger

Bedömning
Godkänd

Under 2020 genomförde medicinskt ansvariga hygiendialoger i 17 verksamheter. Vid besöken
deltog ansvarig sektionschef och minst en medarbetare. Föreskriften SOSFS 2015:10 ”Basal hygien i vård och omsorg” utgjorde grund för dialogen.
Resultat
Bedömningen är att verksamheterna ytterligare har ökat medvetenheten om betydelsen av att
följa de basala hygienrutinerna, som en naturlig följd av rådande coronapandemi. Personalen som
deltog i dialogerna var mycket engagerade och delaktiga, och det finns ett stort intresse av att fördjupa kunskapen och förståelsen kring basal hygien.
Det är svårt med full följsamhet till rutin på grund av olika villkor för tillgång till exempelvis arbetskläder, omklädningsrum, tvättmöjligheter samt standard på lokalerna, och därmed skilda förutsättningar att minska risk för smitta och följa rutiner för basal hygien.
Åtgärd
Samtliga enheter ska under 2021 använda sig av checklista basal hygien i Stratsys.
Det är viktigt att den högre medvetenheten om och följsamheten till basal hygien kvarstår efter
pandemin.
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5.1.2 Basal hygien – checklista
Aktivitet

Egenkontroll

Kontrollmoment för
Egenkontroll

Basal hygien

Kontroll av följsamhet till hygienrutin

Besvara frågor i
checklista

Bedömning

Godkänd

Två enheter i förvaltningens tre verksamhetsavdelningar har under 2020 gjort egenkontroll inom
området basal hygien. Metoden som använts är en checklista som respektive chef har gått igenom
på verksamhetsmöte eller arbetsplatsträff i dialog med medarbetarna. Bedömningen är att den generella kunskapen och följsamheten har ökat under 2020 både hos chefer och medarbetare på
grund av att hygienaspekten varit en central frågan under året relaterat till pågående corona-pandemi. Egenkontrollen beskrivs även i förvaltningens kvalitetsberättelse.
Resultat
Följsamheten till rutinen är betydligt bättre i år än tidigare. 16 av 18 dagliga verksamheter som genomfört checklista har bedömts som godkända. De brister som identifieras är följsamhet till användande av plastförkläde samt desinfektion av händer före omvårdnadsarbete.
Åtgärd
Samtliga enheter ska under 2021 använda sig av checklista basal hygien i Stratsys.
5.1.3 Delegering av hälso - och sjukvårdsuppgifter
Aktivitet

Egenkontroll

Kontrollmoment för
Egenkontroll

Delegeringar

Kontroll av ordinarie sjuksköterskors
delegeringar.

Inventering av antal
delegeringar

Bedömning

Ej godkänd

Sjuksköterskor har möjlighet att delegera hälso- och sjukvårdsuppgifter till medarbetare om det är
förenligt med en god och säker vård. Förutsättningen för att delegeringar ska var patientsäkra är
att sjuksköterskorna har ett rimligt antal utförda delegeringar som möjliggör handledning och
stöd till medarbetare samt uppföljningar.
Resultat
Under första kvartalet 2020 kontrollerades antalet delegeringar. Resultatet visar på 1 866 aktiva
delegeringar, det vill säga antal enskilda medarbetare som är delegerade av sjuksköterska i förvaltningen.
Delegeringarna är upprättade av totalt 31 enskilda sjuksköterskor varav 11 är bemanningssjuksköterskor. Fördelningen av antal delegeringar är i mycket hög grad ojämn, vilket kan bero på att
sjuksköterskan delegerat utanför eget ansvarsområde i frånvaro av ordinarie sjuksköterska. Det
innebär fortsatta svårigheter för sjuksköterskorna att handleda, stödja och följa upp delegeringar
enligt Malmö stads rutin för delegering.
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Åtgärd
Malmö stads nya process för delegering kan förenkla och minska antalet delegeringar per sjuksköterska vilket i förlängningen kan bidra till ökad patientsäkerhet genom bättre möjligheter till följsamhet av delegeringsprocessen över tid. Det behövs trots det ett utökat antal sjuksköterskor
med ansvar för att delegera hälso- och sjukvårdsuppgifter med anledning av utökning av verksamheter inom förvaltningen där hälso- och sjukvårdsuppgifter ska utföras.
5.1.4 Journalföring – medicinsk diagnos
Aktivitet

Egenkontroll

Kontrollmoment för
Egenkontroll

Journalföring

Kontroll av dokumenterad diagnos i
journal

Granskning av journaler

Bedömning

Ej godkänd

Granskning har genomförts avseende förekomst av dokumenterad medicinsk diagnos i ett slumpmässigt urval journaler från samtliga boendeenheter inom avdelning LSS-bostäder och avdelning
myndighet och socialpsykiatri samt från ordinärt boende och barnboenden inom avdelning stöd,
hälsa och daglig verksamhet.
Medicinsk diagnos ska finnas dokumenterad för de patienter där förvaltningen har ett kommunalt
hälso- och sjukvårdsansvar.
Totalt granskades 262 journaler, varav 194 journaler från avdelning LSS-bostäder, 57 journaler
från avdelning myndighet och socialpsykiatri samt 11journaler från avdelning stöd, hälsa och daglig verksamhet, (6 journaler från ordinärt boende och 5 journaler från barnboende).
Resultat
Totalt antal
granskade
journaler

Antal journaler med godkänd dokumentation av läkarverifierad
medicinsk diagnos

Godkänt %

194

62

32 %

57

19

33 %

Stöd, hälsa och daglig verksamhet
Enhet barn

5

5

100 %

Stöd, hälsa och daglig verksamhet
Ordinärt boende

6

2

33 %

262

88

34 %

Avdelning
LSS-bostäder
6 enheter
Myndighet och socialpsykiatri
3 enheter

Totalt

Resultatet har förbättrats men är inte godkänt.
Antalet journaler med godkända diagnoser har fördubblats jämfört med 2019. Men fortfarande
innehåller enbart ca en tredjedel av journalerna en godkänd medicinsk diagnos. Bristande dokumentation och avsaknad av läkarverifierad medicinsk diagnos utgör risk för patientsäkerheten, då
tillförlitlig information kan saknas vid legitimerad personals bedömningar och hälso- och sjukvårdsåtgärder. Resultatet redovisas mer utförligt i separat rapport i Stratsys.
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Åtgärd
Fortsatt arbete enligt framtagen handlingsplan för att säkerställa dokumentationen.
5.1.5 Journalföringens kvalitet
Aktivitet

Egenkontroll

Kontrollmoment för
Egenkontroll

Journalföring

Kontroll av kvaliteten i hälso och sjukvårdsjournaler

Granskning av journaler

Bedömning

Ej godkänd

En fördjupad kvalitetsgranskning har genomförts av medicinskt ansvariga enligt framtagen mall.
Urvalet av granskade journaler har skett slumpvis, och sammanlagt granskades 37 patientjournaler inom verksamheterna LSS-boende personkrets 1, 2 och 3, LSS-boende barn, personlig assistans samt ordinärt boende.
Resultat
En låg poäng indikerar en väl förd patientjournal.
Poängintervall

Förklaring

Antal journaler

0–5 poäng

Välskriven, väsentlig information på rätt plats.

1

6–10 poäng

Välskriven, information finns ofta på rätt plats.

2

11–15 poäng

Information finns, till viss del på fel plats.

16–20 poäng

Viss information saknas, otydlig vårdprocess.

20 poäng och fler

Väsentlig information saknas, bristande patientsäkerhet.

11
7
16
(högsta poängnivå var 41)

Resultatet är inte godkänt, men den sammanlagda bedömningen är att dokumentationen fortsätter att förbättras jämfört med tidigare års granskningar 2018 och 2019.
Legitimerad personal inom hälso- och sjukvårdsenheten har arbetat aktivt med förbättringsåtgärder i enlighet med den plan som togs fram inför 2020, vilket har gett visst resultat. Andelen journaler inom poängintervallet 11–15 har ökat från 14% 2019 till 30% 2020. Det syns även en fortsatt minskning av andelen journaler inom det högsta poängintervallet (>20 poäng) från 80%
2018, 55% 2019 till 43% vid årets granskning. Anmärkningsvärt är dock att det 2020 förekom 6
journaler med poängsummor >28 poäng som kan utgöra risk för bristande patientsäkerhet.
Fortfarande kvarstår brister i journaldokumentationen avseende bland annat samtycke, medicinsk
diagnos, mål, måluppfyllelse, uppföljning, riskbedömningar, läkemedelsbehandling samt vårdplaner. Resultatet redovisas mer utförligt i separat rapport i Stratsys.
Åtgärd
En fortsatt kontinuerlig kunskapsutveckling kommer att ske inom hälso- och sjukvårdsenheten
avseende det egna professionella ansvaret, grunder för journalföring, ICF (Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa), omvårdnadsdokumentation med mera.
Journalsystemets uppbyggnad och tekniska möjligheter planeras att ses över för att bedöma om
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det finns möjligheter till att ytterligare underlätta, tydliggöra och ge stöd för den legitimerade personalens dokumentation.
5.1.6 Journalföring – kollegial granskning
Aktivitet

Egenkontroll

Kontrollmoment för
Egenkontroll

Journalföring

Kontroll av kvaliteten i hälso- och
sjukvårdsjournalen

Kollegial granskning

Bedömning

Ej godkänd

Granskningar av journaldokumentation har genomförts i respektive sektion inom hälso- och
sjukvårdsenheten vid två tillfällen under året. Egenkontrollen har dock inte genomförts som kollegial granskning utan har utförts av dokumentationsansvarig tillsammans med ansvarig sektionschef.
Resultat
Resultatet är inte godkänt.
Inom sektionen för sjuksköterskor visade granskningarna på jämförbart resultat som vid tidigare
granskningar. Ingen större förbättring har till exempel skett inom områden som avser samtycke
och dokumentation av medicinska diagnoser. Det har under året varit svårt att i samarbete med
vårdcentraler få tillgång till information om diagnoser för att kunna uppdatera journaler. De utbildningsinsatser som planerats under året har enbart delvis kunnat genomföras.
Inom rehabsektionen (arbetsterapeuter och fysioterapeuter) visade granskningen i december på
förbättringar jämfört med granskningen i juni avseende vissa identifierade förbättringsområden
som användning av frastexter, vårdplaner, bedömningar, dokumentation av hälsohistoria mm.
Verksamheten härleder förbättringen till att framtaget metodstöd, fördjupningsutbildningar samt
kollegial handledning har haft positiv effekt.
Åtgärd
En plan för fortsatta utbildningsinsatser under 2021 är upprättad som omfattar båda sektionerna.
I varje sektion finns dokumentationsansvariga utsedda som fungerar som handledare och konsultativt stöd.
Metoden för kollegial granskning kommer att utvecklas med ökad delaktighet, workshops och gemensam dialog för ökat lärande.
5.1.7 Journalföring – daglig verksamhet
Aktivitet

Egenkontroll

Kontrollmoment för
Egenkontroll

Journalföring

Genomföra en kvantitativ och kvalitativ granskning av journalanteckningar
gjorda av leg. personal inom daglig
verksamhet.

Granskning av journaler

Bedömning

Ej godkänd

Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom kommunal hälso- och sjukvård är skyldiga att
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föra journal enligt Patientdatalagen. Medicinskt ansvarigas ”Rutin för journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården” samt ”Manual för dokumentation i Procapita
HSL” ska följas.
Granskning har gjorts av journaldokumentation utförd av legitimerade sjukgymnaster och arbetsterapeuter verksamma inom en daglig verksamhet. Granskningen har omfattat 21 journaler och
utförts av medicinskt ansvariga för rehabilitering efter uppdrag från ansvarig sektionschef.
Resultat
Resultatet är inte godkänt.
Brister finns avseende dokumentation av bedömning, status, utförda åtgärder, uppföljningar, resultat samt måluppfyllelse.
Åtgärd
Berörd sektionschef ansvarar för att i dialog med legitimerad personal planera för och genomföra
kompetenshöjande insatser.
5.2 Avvikelser
En kortfattad analys av redovisade händelser i avvikelsesystemet Flexite avseende hälso- och sjukvården inklusive medicintekniska produkter har gjorts nedan.
Ett observandum är att det finns ett antal avvikelser som registreras och hanteras fel i systemet,
vilket ger ett felaktigt utslag i statistiken. Åtgärder för att förbättra detta beaktas i planeringen av
framtidens avvikelsesystem 2021.
5.2.1 Läkemedel
1 227 händelser har rapporterats. Utfallet av läkemedelsavvikelserna påvisar samma mönster som
för 2019. De flesta läkemedelsavvikelserna (ca 80%) avser brister i överlämnandet av dos och är
sannolikt kopplat till hur arbetsmomentet är organiserat i verksamheterna. Läkemedelsavvikelser
sker oftast på morgonen och kvällen. Troligen är orsaken att det vid dessa tidpunkter ges flest läkemedel, samt att det är ett stort antal aktiviteter kring brukarna (personlig vård, måltider, transporter med mera).
I dagsläget bygger delegeringsprocessen på att i stort sett samtlig medarbetare i våra verksamheter
är delegerade, en process som inte är patientsäker och inte heller effektiv. Delegeringsprocessen
utgår i dagsläget inte ifrån den enskilda medarbetarens kompetens och förmåga utan från verksamhetens behov. Sjuksköterskorna har förutom ett stort antal delegeringar även otillräckliga förutsättningar för att följa upp kunskap och kompetens hos delegerad hälso- och sjukvårdspersonal.
De vanligaste åtgärderna som anges för läkemedelsavvikelser är samtal med berörd, samtal i
grupp samt genomgång av rutin. Dessa åtgärder är erfarenhetsmässigt mindre effektiva eftersom
händelserna upprepas.
Implementering av riktlinjen för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter kommer kunna
stödja verksamheten att ta fram lokala rutiner.
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Införandet av digital signering av hälso- och sjukvårdsuppgifter kommer sannolikt resultera i att
det blir färre avvikelser, främst gällande överlämnande av dos eftersom digital signering generar
en påminnelse vid missad dos.
5.2.2 Fall
1 045 händelser avseende fall har rapporterats. Det är en ökning med ca 10 % jämfört med 2019,
och den främsta ökningen är inom avdelning LSS-bostäder. Orsak till ökningen är svår att klargöra, men kan bero på att förvaltningens målgrupper blir äldre med ökad fallrisk och fallfrekvens,
och att det finns ett flertal personer med många registrerade fall där det trots omfattande insatser
ibland är svårt att förhindra fall.
Vanligaste symtom eller skador som uppkommit vid fall är sårskada och svullnad/blåmärke. Totalt tre frakturer har rapporterats, men statistiken är missvisande då inte alla frakturer upptäcks innan rapport skrivs i Flexite.
Som vanligast förekommande aktivitet i samband med fall anges ”gång inomhus", "oklar anledning" samt "förflyttning till och från stol".
Positivt är att åtgärden ”träning” har ökat kraftigt, att det sker en fortsatt ökning av åtgärderna
”Fallpreventiv rådgivning” och ”översyn av hemmiljö” samt att något färre personer tackar nej
till åtgärd. Noterbart är att åtgärderna ”extra tillsyn” och ”hjälpmedel” har ökat, vilket eventuellt
kan relateras till åtgärder för personer som faller ofta och där andra åtgärder inte är tillräckliga.
5.2.3 Dokumentation
172 händelser har inrapporterats avseende dokumentation, vilket är en 30 % ökning sedan 2019.
Flertalet händelser berör moment som är relaterade till signering vid läkemedelsöverlämning, och
ett 30-tal händelser berör bristande journalföring, sekretess, ej tillgängliga journaler samt avsaknad
av hjälpmedelsdokumentation.
5.2.4 Rehabilitering
Drygt 100-talet avvikelser har inrapporterats inom området rehabilitering. Av dessa berör majoriteten att medarbetare i rehabsektionen inte har hunnit påbörja patientärenden inom prioriteringsordningens ledtider. Ett mer strukturerat arbetssätt, resursförstärkningar samt pandemin medförde att väntetiderna minskade under våren. Under hösten har väntetiderna återigen ökat inom
vissa verksamhetsområden främst på grund av sjukskrivningar samt att patienter som i våras avbokade besök eller valde att inte söka kontakt nu hör av sig.
5.2.5 Medicintekniska produkter (MTP)
18 rapporter avseende negativa händelser och tillbud med medicintekniska produkter som har anmälts in under året som HSL-avvikelser och har utretts av ansvarig på Hjälpmedelscentrum
Malmö stad.
Åtta av rapporterna avsåg skador och defekter på hjälpmedel, varav en händelse anmäldes till Läkemedelsverket och två till tillverkaren. Ytterligare åtta rapporter avsåg brister i hantering vid rePatientsäkerhetsberättelse 2020, Funktionsstödsnämnden
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konditionering, lastning och leverans.
Under 2020 har tre viktiga säkerhetsmeddelanden skickats ut från tillverkare avseende arbetsstol,
tillbehör till personlyft samt ståplatta.
Under året har en kvalitetsgrupp på Hjälpmedelscentrum bildats med bland annat tekniker med
kvalitets- och reklamationsansvar samt enhetschef. Syftet är att gå igenom och följa upp inkomna
händelserapporter och reklamationer.
5.2.6 Samverkan externa vårdgivare
Ett 60-tal händelser har rapporterats av medarbetare i förvaltningen avseende brister hos andra
vårdgivare. Majoriteten avser bristande samverkan vid utskrivning, informationsöverföring och
brister gällande läkemedelsförskrivning. Även bristande bemötande och bristfälliga bedömningar
har rapporterats.
Hälften av rapporterna avser psykiatrin, både sluten och öppenvård. Inom den somatiska vården
gäller de flesta rapporterna primärvården, medicinkliniken och ortopedkliniken.
5.3 Klagomål och synpunkter
Fem ärenden som berört hälso- och sjukvård har inkommit via diariesystemet Platina. Ärendena
avsåg svårighet att nå legitimerad personal, bemötande, läkemedelshantering samt skyddsutrustning.
Patientnämnden Skåne har redovisat två ärenden som berör funktionsstödsnämnden. Ett av
ärendena resulterade i kontakt med berörda chefer inom förvaltningen, medan synpunktslämnaren i det andra ärendet valde att inte kontakta förvaltningen.
5.4 Händelser och vårdskador
Under året har 3 händelser varit föremål för utredningar genomförda av medicinskt ansvariga. Då
utredningarna inte visat att händelserna lett till allvarlig vårdskada eller risk för allvarlig vårdskada
har ingen av händelserna anmälts enligt lex Maria till Inspektion för vård och omsorg (IVO).
Två av utredningarna har berört brister i journalföring, och en utredning har berört både bristande journalföring och bristande intern och extern samverkan.

6 Mål och strategier för kommande år
6.1 Funktionsstödsnämnden
Funktionsstödsnämnden vill intensifiera patientsäkerhetsarbetet och främja ökade möjligheter till
en god hälsa. Nämndens målgrupper ska erbjudas god och säker vård på lika villkor inom ansvarsområdet för det kommunala hälso- och sjukvårdsuppdraget. Nämndens insatser gällande
hälso- och sjukvård är omfattande och avgörande för att brukarna ska få förutsättningar att leva
ett gott liv. Fokus i arbetet är förbättrad samordning och teamsamverkan, stärkt patientmedverkan och tillgång till legitimerad personal samt att säkerställa säkra delegeringar och förbättrad läkemedelshantering, ett arbete som behöver ske gemensamt i hela organisationen. Nämnden förPatientsäkerhetsberättelse 2020, Funktionsstödsnämnden
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bereder även för den kommande omställning som reformarbetet nära vård kommer innebära.
Ett fortsatt utvecklingsområde är att säkerställa att medarbetarna har rätt kompetens inom hälsooch sjukvårdsområdet för att skapa förutsättningar för att tidigt se tecken, förebygga risker för
ohälsa och stötta brukarna i kontakten med hälso- och sjukvården samt arbeta motiverande för
att öka medvetenheten om hälsosamma val. Nämnden ska verka för ökad fysisk aktivitet och en
hälsofrämjande fritid för brukare. Plan för hälsofrämjande och förebyggande arbete ska implementeras, där insatser för att förebygga ohälsa är centrala. Ett annat prioriterat utvecklingsområde
är att upprätta en samarbetsstruktur mellan allmänpsykiatrin och LSS-boenden personkrets 1,
med fokus på unga vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
6.2 Förvaltningsledning
Förvaltningen har i ”Plan för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2021” följande prioriterade fokusområden för hälso- och sjukvårdsområdet:
Omställning till Nära vård
I förvaltningen pågår en planering för omställningen till Nära vård. Omställningen innebär ett
förändrat förhållningssätt och handlar bland annat om en ökad personcentrering, bättre samordning av insatser och att vården har ett proaktivt och hälsofrämjande fokus. Planen är att under
året börja med en kartläggning av den övergripande strukturella hälso- och sjukvårdsprocessen
och därefter genomlysa huvudprocesserna i syfte att nå en ökad helhetssyn och personcentrering
i insatser kring brukare.
Under 2021 kommer en översyn av hälso- och sjukvårdsenhetens organisation att genomföras.
Syftet är att stärka upp ledarskapet, ge legitimerad personal möjlighet till att ta ansvar för och utveckla det patientnära arbetet samt skapa förutsättningar för vidare kvalitetsarbete för att uppnå
såväl god patientsäkerhet som att förbereda omställningen till Nära vård.
Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter
Utifrån Malmö stads riktlinje kommer förvaltningen att fortsätta utveckla strukturer i verksamheterna för att öka möjligheten till god läkemedelshantering. Under 2020 togs ett nytt utbildningskoncept för läkemedelshantering för medarbetare fram och testades. Arbetet med delegeringar av
hälso- och sjukvårdsuppgifter kommer att fortsätta under 2021.
Kompetensutveckling inom hälso- och sjukvård för chefer och medarbetare
Under 2020 togs en hälso- och sjukvårdsutbildning för chefer inom förvaltningen fram och testades i syfte att bidra till ökad kunskap om det kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret och vad
som åligger respektive chef att kunna utifrån chefsnivå. Arbetet med kompetensutveckling avseende hälso- och sjukvård för chefer och medarbetare kommer att fortsätta under 2021.
Intern teamsamverkan
Förvaltningen kommer att fortsätta utveckla och etablera en teamstruktur inom förvaltningen
med målet att tillgodose god samordning av brukares insatser. Syftet är att, skapa en ökad samsyn
kring brukarens behov utifrån olika lagrum samt ökad förståelse för teamens betydelse för god
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kvalitet i insatserna genom att gemensamt utveckla teambaserade arbetssätt. Under 2021 kommer
arbetet att följas upp i målkedjan.
6.3 Medicinskt ansvarig sjuksköterska och medicinskt ansvarig för rehabilitering
Medicinskt ansvarigas patientsäkerhetsarbete kommer under 2021 att fokusera på:
-

journalföringens kvalitet
säker läkemedelshantering
säker delegeringsprocess
samverkan mellan vårdgivare
följsamhet till basal hygien
säker hjälpmedelshantering
hantering av remisser avseende övertagande av ansvar för hälso- och sjukvårdsinsatser.
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