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Sammanfattning
Mål
Inför 2020 hade Hälsa,- vård och omsorgsförvaltningen planerade mål och
strategier inom flera områden. Tidigt på året fick förvaltningen ställa om, med
anledning av pandemin. Malmö stad formulerade tre övergripande
fokusområden; skydda riskgrupper från att drabbas av Covid-19, motverka
spridningen av Covid-19 samt att säkerställa driften av stadens
samhällsviktiga verksamheter. En operativ ledningsgrupp bildades och har
ansvarat för arbetet kring Covid-19, detta i nära samverkan med övriga
förvaltningar samt Region Skåne. I samverkan med regionen har man även
belyst behovet av tydliga samarbeten för att patienten ska få rehabilitering på
rätt nivå hos rätt vårdgivare. Arbetet har inkluderat dialoger relaterat till postcovid rehabilitering.
Förvaltningens verksamheter har i omgångar behövt ställa om helt utifrån
arbetet med Covid-19, men däremellan har det sedvanliga målarbetet fortlöpt
om än i långsammare takt eller i avskalad version.
Utifrån mål och förra årets berättelse
Inom det förebyggande arbetet initierades aktiviteter på mötesplatser,
exempelvis balansgrupper och samtalsgrupper för att stötta vid ensamhet och
motverka psykisk ohälsa. Grupperna fick sedermera ställas in relaterat till
Folkhälsomyndighetens restriktioner, och mötesplatserna stängdes därmed.
Inom avdelning för ordinärt boende och avdelning för särskilt boende har
medarbetare genom självskattning varit bidragande till att hitta
framgångsfaktorer och utmaningar i sitt dagliga arbete. Detta har förvaltats i
kvalitetsdialoger och utmynnat i åtgärdsplaner för det fortsatta arbetet.
Teamsamverkan är en åtgärd som förekommer inom flera målsättningar,
exempelvis skyddsåtgärdsprocessen, förbättrad informationsöverföring och
överlag all samverkan med patienter och anhöriga. Teamen har utmanats i den
digitala miljön som har begränsat möjligheter till god kvalitet i arbetet.
Samverkan sker regelbundet med primärvård och slutenvård. Även om
samverkan blivit tydligare utifrån arbetet med Covid-19, har den också
begränsats i andra aktiviteter, exempelvis workshops och andra projekt som
har behövt ställas in.
Den nationella demensstrategin belystes i föregående års berättelse och
avdelningarna har nu utvecklat handlingsplaner för en mer systematisk
utveckling av vård och omsorg vid demenssjukdom. Framför allt ses
aktiviteter kring utbildning och handledning.
En blick framåt
Uppskjutna aktiviteter finns med i kommande års planering. Avdelningarna
kommer under året att ta fram lokala rutiner för delegeringsprocessen, som ska
förbättra kompetens och patientsäkerhet i delegeringsförfarandet. Här ingår
även utbildningsinsatser.
Införandet av digital signering i alla särskilda boenden kommer också bidra
till en förbättrad hantering av delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser.
I pandemins spår blir det viktigt att följa upp den rehabiliteringsskuld som
identifierats nationellt, likaväl som förvaltningens övriga arbete post-covid.
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Inledning
Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, ska arbetet med att
systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet
dokumenteras. Detta gäller för både ledningssystemets uppbyggnad och det
systematiska förbättringsarbetet som bedrivs med stöd av ledningssystemet.
Ledningssystemet ska ge stöd för att planera, leda, kontrollera, följa upp,
utvärdera och förbättra verksamheten. Se nedanstående PGSA-hjul som
illustrerar arbetet med systematiska förbättringar.

I hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen upprättas en
patientsäkerhetsberättelse enligt patientsäkerhetslagen SFS 2010:659. I denna
framgår hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående år och ska i
sin struktur följa PGSA-hjulet. Berättelsen beskriver planering för, samt vilka
åtgärder som genomförts för att säkra verksamhetens kvalitet, öka
patientsäkerheten samt utvärdering och vilka resultat som har uppnåtts. Den är
skriven i ett förvaltningsövergripande perspektiv. Där någon av de fyra
avdelningarna (avdelning för ordinärt boende, avdelning för särskilt boende,
avdelning för hälsa och förebyggande samt avdelning för myndighet)
genomfört ett eget specifikt arbete, anges detta.
I hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen ska patientsäkerhetsberättelsen
avseende föregående kalenderår godkännas av nämnden senast under mars
månad.

STRUKTUR
Övergripande mål och strategier
Socialstyrelsen definierar kvalitet som att en verksamhet uppfyller de krav och
mål som gäller för verksamheten enligt lagar och andra föreskrifter om hälsooch sjukvård och socialtjänst. Socialstyrelsen påpekar även att den som
bedriver verksamhet kan välja att ställa ytterligare krav på verksamheten
genom att sätta egna mål.
Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen har förutom budget, lagstiftning och
politiska mål, att förhålla sig till nationella riktlinjer, föreskrifter och allmänna
råd som påverkar verksamheten på olika sätt. Tillsammans utgör dessa
styrsignaler en ram för all verksamhet, i synnerhet när det gäller
kvalitetsarbete och patientsäkerhetsarbete.
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I nämndsmålen formuleras bland annat målsättningar kring kvalitet för
patienter som handlar om att arbeta för trygghet och delaktighet, men
inkluderar även ett hälsofrämjande och förebyggande perspektiv. Utifrån
resultat och analys föregående år, finns nu pågående arbeten med kvalitetsråd
och kvalitetsdialoger som ska fånga upp framgångsfaktorer och utmaningar i
verksamheternas dagliga arbete.
Skyddsåtgärdsprocessen är ett återkommande ämne som lyfts dels i samband
med patienters trygghet och delaktighet, dels som ett förebyggande arbete av
teamet runt patienten.
Sett ur Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) beskrivning av
patientsäkerhetsarbete, ska vårdgivaren på ett systematiskt vis arbeta för att
identifiera, analysera och minska riskerna i vården. I föregående års Kvalitetsoch patientsäkerhetsberättelse nämns bland annat fortsatt arbete med
delegeringsriktlinjer, avvikelsehantering och en ökad användning av
kvalitetsregister. Detta för att systematiskt kunna följa och analysera de hälsooch sjukvårdsinsatser som utförs i verksamheterna. Med anledning av den
Nationella Demensstrategin finns även mål och strategi kopplat till detta.
Relativt tidigt under 2020 stod det klart att en stor del av årets
patientsäkerhetsarbete skulle kretsa kring coronavirusets framfart. Malmö stad
formulerade tre övergripande fokusområden; skydda riskgrupper från att
drabbas av Covid-19, motverka spridningen av Covid-19 samt att säkerställa
driften av stadens samhällsviktiga verksamheter. Hälsa-, vård och
omsorgsförvaltningens verksamheter har i omgångar behövt ställa om helt
utifrån arbetet med Covid-19, men däremellan har det sedvanliga målarbetet
fortlöpt om än i långsammare takt eller i avskalad version. En särskild rapport
om Malmö stads omfattande arbete med Covid-19 är sammanställd. Denna
patientsäkerhetsberättelse belyser några aspekter utifrån hälso- och
sjukvårdens arbete med Covid-19.

Organisation och ansvar
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden har det yttersta ansvaret, är vårdgivare och
ansvarar också för att följa upp, utvärdera och kvalitetssäkra sin verksamhet,
planera och utveckla verksamheten, omvärldsbevaka och bedriva ett
kunskapsbaserat utvecklingsarbete samt årligen fastställa en
förvaltningsövergripande nämndsbudget. Mer ingående information om roller
och ansvarsfördelning i patientsäkerhetsarbetet redovisas i Hälsa-, vård- och
omsorgsnämndens Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.
Förvaltningsdirektör: Har ett övergripande ansvar att inom förvaltningen
planera, leda, kontrollera, följa upp och förbättra genom det systematiska
kvalitetsarbetet. Förvaltningsdirektören ansvarar för att genom att ha en
kontinuerlig dialog med nämnden och informera om kvalitetsutvecklingen
inom verksamheten.
Avdelningschef: Har ett samlat ledningsansvar inom sin avdelning.
Avdelningschefen ansvarar för att hälso- och sjukvård bedrivs utifrån en god
och säker vård utifrån 4 kap. 2 § HSL, vilket innebär att vara verksamhetschef
samt att följa de föreskrifter som finns på området.
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Enhetschef: Enhetschefen ansvarar för att verksamheterna bedrivs i enlighet
med de olika lagrum som ligger till grund för verksamheten samt Malmö stads
styrdokument, policys och processer. Enhetschefen ska också inom enheten
planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra kvalitetsarbetet.
Sektionschef: Sektionschefen har ett övergripande ansvar att inom sektionen
planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra kvalitetsarbetet.
Sektionschefens uppdrag innefattar ansvar för verksamhet, kvalitet, ekonomi
och medarbetare.
Medicinskt ansvariga: Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och
medicinsk ansvarig för rehabilitering (MAR) ansvarar för att den kommunala
hälso- och sjukvården bedrivs i överensstämmelse med gällande författningar,
föreskrifter och rutiner. MAS /MAR ska också bedöma vilka övergripande
processer och rutiner som behöver fastställas för att den kommunala hälsooch sjukvården ska uppfylla gällande krav och mål. Utifrån resultat av
riskanalys, egenkontroll och utredning av avvikelser ska MAS/MAR föreslå
förbättringsåtgärder inom den kommunala hälso- och sjukvården och
medverka i det systematiska kvalitetsarbetet. MAS/MAR ska också om
allvarlig vårdskada inträffat eller riskerat att inträffa, rapportera detta till IVO.
Hälso- och sjukvårdsstrateg: Uppdraget innebär att leda och fördela hälsooch sjukvårdsstrategiska frågor i Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen.
Funktionen stödjer förvaltningsledningen i det strategiska hälso- och
sjukvårdsarbetet med fokus på Nära vård. Uppdraget innebär också att
utveckla samt belysa den alltmer avancerade kommunala hälso- och
sjukvården och samverka med såväl myndigheter, som med andra vårdgivare.
Hälso- och sjukvårdsstrategen är en viktig sammanhållande länk mellan
Medicinskt Ansvariga, Kvalitetsutvecklare HSL och koordinatorn för Hälsooch sjukvårdsavtalet.
Kvalitetsutvecklare HSL: Funktionen finns i samtliga avdelningar inom
förvaltningen som bedriver patientarbete. Utifrån de olika verksamheternas
uppdrag i avdelningarna, skiljer sig arbetsuppgifterna något.
Övergripande målsättningar för uppdraget är dock att säkra kvaliteten utifrån
ett systematiskt patientsäkerhetsarbete. Det innebär bland annat att säkerställa
att verksamheterna arbetar aktivt med kvalitetsregister samt att vara ett nära
stöd i vidareutvecklingen av det tvärprofessionella teamet.
Kvalitetsutvecklarna deltar även i framtagande/revidering/implementering av
verksamhetsnära rutiner och arbetsprocesser, samt deltar i genomförandet av
beslutade åtgärdsplaner och uppföljningar. Utbildning och handledning ingår
också i uppdraget utifrån de framtagna mål och strategier som framkommer i
årshjul och ledningssystem.
Äldreombudsman och seniorrådgivare: Rådgivande funktioner där Malmös
äldre och anhöriga kan få information, stöd och vägledning. Äldres och
anhörigas erfarenheter lyssnas in och kan bidra till verksamheternas
utveckling.
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Samverkan för att förebygga vårdskador
Många som kommer i kontakt med vård och omsorg har sammansatta behov
som kräver samverkan och samarbete såväl internt som externt, mellan
nämnder samt myndigheter. Samverkan behövs för att säkra kvaliteten på de
insatser som ges i verksamheten. Det ska finnas processer och rutiner som
säkerställer hur samarbetet ska bedrivas i den egna verksamheten, mellan
olika enheter, andra verksamheter inom socialtjänsten och med andra
vårdgivare, myndigheter, föreningar, andra organisationer och mellan
medarbetare.
Det finns flera samverkansgrupper genom förbundet Skånes Kommuner och
Region Skåne. Malmö stad representeras av olika funktioner i dessa grupper.














Samverkansforum nära vård – där fokus ligger på att kvalitetssäkra
processer i vårdkedjan för att den allt mer växande kommunala
hemsjukvården ska få rätt förutsättningar till att kunna bedriva en god,
säker och nära vård. Här innefattas även Hälso- och sjukvårdsavtalet,
vars utvecklingsperiod nu förlängs.
Förvaltningen har under året genomfört en utredning i syfte att
undersöka sjuksköterskeorganisationen för att kunna möta
intentionerna i satsningen på Nära Vård.
Samordnad Individuell Plan (SIP) lyfts också i sammanhanget.
Verksamheterna i förvaltningen är aktiva i denna utvecklingsprocess.
Flera team får till mycket god samverkan och ser en stor vinst med
SIP.
Regional samverkansgrupp MAS/MAR i Skåne lyfter kommunala
patientsäkerhetsfrågor i regionen, med syfte att hitta gemensamma
metoder för att främja en god, säker och likvärdig vård i hela
regionen.
Nätverk Samverkan vid utskrivning (SVU) – med syfte att SVUprocessen ska följa Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård (2017:612), hålla hög kvalitet och patientsäkerhet
hos samtliga berörda parter.
Samverkansforum rehabilitering – både lokalt i Malmö stad och
regionalt har dessa forum belyst behovet av tydliga samarbeten för att
patienten ska få rehabilitering på rätt nivå hos rätt vårdgivare. Arbetet
har även inkluderat dialoger relaterat till post-covid rehabilitering.
MAR-nätverk Skånes Kommuner – ett forum för Skånes och Blekinges
samtliga MAR att samlas och stötta varandra i uppdrag och ärenden.
Bland annat har nätverket under året verkat för att tyngdtäcken ska
finnas kvar som förskrivningsbart hjälpmedel.
Nätverksgruppen för läkemedelsfrågor representeras av MAS i de
skånska kommunerna och syftar till att bevaka och sprida nationell
information vad gäller exempelvis nationell läkemedelslista,
läkemedelsförråd och dosdispenserade läkemedel.
Diabetesnätverk startades upp under året, med representanter från
HVOF och FSF samt Diabetessamordnare från regionen. Syftet är att
ha god samverkan och dela med sig av kunskap. Utbildning har hållits
för legitimerad personal i kommunen.
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Samverkansforum Falck – belyser ärenden och uppdrag som innefattar
samverkan mellan vårdgivare vid exempelvis kväll- och
helgtjänstgöring, nattjour och tillkallande av ambulans. Vikten av att
de olika aktörerna har kunskap om varandras verksamheter är
avgörande för ett säkert omhändertagande av patienterna.
Skåneövergripande fallprevention – Skånes Kommuner samlar
representanter från olika delar av Skåne geografiskt, såväl som från
olika vårdgivare, för att arbeta med ett gemensamt synsätt på
fallprevention och arbetsprocesser relaterade till ämnet.
Med anledning av Corona/Covid-19 har tätare samverkan med Region
Skåne skett under 2020. Allt ifrån dagliga avstämningar till månatliga
nätverk med bland annat Vårdhygien och Smittskydd Skåne har
förekommit. Detta har stärkt strukturen för samarbete och resultaten
har också visat sig genom effektiv hantering av smittspårning samt
stödjande dialoger under pågående smittspridning.
En operativ ledningsgrupp i förvaltningen har hållit samman de olika
delarna av det omfattande arbetet. Medicinskt ansvariga har till stor
del ansvarat för, eller medverkat i, arbetet med informationsspridning,
smittspårning, skyddsutrustning och riskanalyser.
Begreppet rehabiliteringsskuld - utebliven eller bristfällig
rehabilitering som leder till ökat vårdbehov, (Stefan Jutterdahl,
Fysioterapeuterna) har också lyfts i sammanhanget vilket kommer
belysas ytterligare framöver.

Samverkan med Funktionsstödsförvaltningen (FSF) och Arbetsmarknads- och
Socialtjänstförvaltningen (ASF) sker i olika forum. Cheferna för hälso- och
sjukvårdsverksamheter på avdelnings- och enhetsnivå träffas regelbundet.
Medicinskt ansvariga i HVOF, FSF och ASF har ett gemensamt månatligt
nätverk där förvaltningsövergripande beslut fattas. Det förekommer i vissa fall
ett delat patientansvar vilket kräver god kommunikation och följsamhet till
uppsatta rutiner.





Exempel på förvaltningsövergripande system/verksamheter som
kräver nära samverkan, är verksamhetssystemet Procapita HSL. En
förvaltningsövergripande grupp med systemförvaltare, chefer,
medarbetare och medicinskt ansvariga ses månadsvis för att driva
kvalitets- och utvecklingsarbetet framåt inom
dokumentationsområdet.
För avvikelsesystemet Flexite finns samarbete med FSF och ASF som
arbetar för att anpassa och utveckla systemet.
Hjälpmedelscentrum är en verksamhet som rent organisatoriskt tillhör
FSF men som servar samtliga verksamheter i Malmö stad som
handhar hjälpmedel.

Avdelningarna i HVOF har arbetat både med övergripande
samverkansprocesser och mer verksamhetsnära kvalitets- och
patientsäkerhetsarbete inom respektive avdelning. Förvaltningsövergripande
beslut har också implementerats i olika takt inom respektive avdelning, utifrån
förutsättningar och prioriteringar.
 Strategiska utvecklingsavdelningen har olika enheter som överlag
genomför insatser och projekt tillsammans med verksamheter i övriga
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avdelningar. Här finns exempelvis Kompetenscentrum som bland
annat erhåller utbildningar inom hälso- och sjukvård till medarbetare i
förvaltningen. Ett stort arbete med att utveckla helt digitala
läkemedelsutbildningar har genomförts under året. I avdelningen finns
även koordinatorer som handleder medarbetare i rapportskrivning
enligt FOU (Forskning och Utveckling).
Arbetet med skyddsåtgärder är en ständigt pågående verksamhetsfråga
i förvaltningens samtliga avdelningar. Medarbetare i verksamheter
som bedriver ett patientnära arbete anger i självskattningar att
skyddsåtgärder är och förblir ett viktigt ämne att arbeta vidare med
både utifrån kunskapsinhämtning och arbetsmetoder. Genom att höja
kvalitet och frekvens av teamsamverkan kan patientens behov mötas
på ett säkert sätt.
Medicinskt Ansvariga ser behov av förbättrad dokumentation och
tydligare plan för uppföljningar av åtgärder som teamet runt patienten
har initierat. Processen för skyddsåtgärder kommer revideras under
2021 för att öka kunskap inom området.
Informationsöverföring med SBAR. En stor utmaning i samverkan är
informationsöverföring. Förvaltningens strategiska avdelning har
påbörjat ett arbete med rapporteringsstödet SBAR (Situation,
Bakgrund, Aktuellt, Rekommendation). Detta stöd ska tydliggöra och
stärka informationsöverföringen mellan omvårdnadspersonal och
legitimerad personal. Genom SBAR får medarbetarna en tydlig
struktur och minskad risk för bortfall av relevant information.

Avdelning för hälsa och förebyggande:
 Avdelningens demens- och psykiatrisjuksköterskor har sedan innan
etablerad kontakt med personal i de övriga avdelningarna. De arbetar
med konsultation samt gör hembesök tillsammans med ordinarie
personal vid behov. Deras medverkan bidrar till ökad kunskap och
trygghet i mötet med patienter som har demenssjukdom eller annan
psykisk problematik.
 Fenix rehabiliteringsavdelning har under året fortsatt kunna ta emot
patienter som tidigare, men anpassat verksamhetens aktiviteter utifrån
gällande restriktioner. Patienter som avstått träning i lokalerna har
erbjudits hemträningsprogram. Ansökningar från
slutenvård/primärvård till Fenix rehabilitering har inte avstannat.
Trots en period av begränsade intagningar, har någon längre kö i
ärendehanteringen inte setts. Under nästkommande år föreslås att
kravet på läkarremiss till Fenix tas bort, då medarbetare i
verksamheten har noterat att det finns risk att patienter som uppfyller
kriterierna inte får möjlighet till behandling på grund av kunskapsbrist
hos remitterande instanser. Detta har framkommit i en riskanalys som
gjordes tidigt under året.
Avdelning för särskilt boende
 Legitimerad personal upplever överlag goda samarbetsformer
sinsemellan och med andra professioner inom verksamheten.
Sjuksköterskor har många kontakter även utanför förvaltningen,
exempelvis med Mobilt vårdteam, vårdcentraler och hemtandvården
Oral Care. Arbetsterapeuter och fysioterapeuter upplever en utmaning

10



i att arbeta mot flera boenden. De blir deltagare i flera olika team och
har inte samma möjlighet till kontinuitet som övriga teammedlemmar
som är placerade per boende. Detta är uppmärksammat i flera olika
sammanhang och under 2021 kommer ytterligare tjänster av
arbetsterapeuter och fysioterapeuter tillsättas, för att stärka resurser.
Därtill har även besöksrestriktioner försvårat teamträffar, vilket har
medfört en bristande kontinuitet och kvalitet. Digitala träffar har inte
varit möjligt på grund av sekretess.
Kvalitetsutvecklare HSL och SAS i avdelningen har tagit fram ett
material för att säkerställa kompetensen i skyddsåtgärdsprocessen hos
samtliga yrkeskategorier i teamet. På varje boende ska teamet utföra
en gemensam egenkontroll på samtliga brukare/patienter för att
säkerställa att befintliga eller framtida skyddsåtgärder följer
processen.

Avdelning för ordinärt boende
 Samarbetet mellan hemtjänst och hemsjukvård upplevs fungera väl.
Teamträffarna är ett forum för samarbete och det är viktigt att
träffarna följer en tydlig struktur. Teamen har utmanats i den digitala
miljön som har begränsat möjligheter till god kvalitet i arbetet.
Samordning vid utskrivning från slutenvården (SVU), är ett annat
exempel som visar på vikten av god kommunikation och samverkan
mellan myndighet och verksamhet. Samarbetet mellan
sjuksköterskorna i hemsjukvården och SVU-teamet har förbättrats,
efter implementering av ny rutin som ska tydliggöra kontakt och även
uppföljning i samband med utskrivning från sjukhuset.
Sjuksköterskor uppger att de har ett mycket bra samarbete med mobilt
vårdteam. Det är framför allt kontinuiteten och det nära läkarstödet
som ger trygghet i det dagliga arbetet.
 Nattorganisationen för sjuksköterskor och även Malmö stads egen
organisation av bemanningssjuksköterskor rapporterar ett behov av att
förbättra samverkan och kommunikation både till och från
verksamheten.
Avdelning för myndighet
 Ett SVU-projekt har pågått under året mellan avdelning myndighet
och avdelning ordinärt boende. Uppdraget från avdelningscheferna
var att skapa förutsättningar för en tillfredsställande hemgång
inklusive den första tiden hemma efter hemgång. Under flertalet
möten, intervjuer samt med enkäter riktade till Malmöbon i samband
med utskrivning från slutenvården, insamlades information om hur
SVU-processen fungerade och upplevdes. Efter granskning av
resultatet utarbetades åtgärder såsom att se över överrapportering,
samt att i en rapport genom FoU (enheten för Forskning och
Utveckling) se över SVU-processen ytterligare.
 Flertalet projekt tillsammans med SUS har pausats till följd av
pandemin:
o Medicinavdelningen gällande återinläggningar
o Ortopeden för säkerställande av en trygg och säker SVUprocess
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Workshop om SVU/SIP tillsammans med slutenvård och
primärvård. Dessa har pågått sedan tidigare och förväntas tas
upp igen så snart det är möjligt.
I samband med att patienter skrivs ut i Mina Planer har det sedan
tidigare funnits ett remisskrav om det varit aktuellt med insatser från
hemsjukvård. Efter beslut om att remisser inte längre skulle användas
o
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i samband med utskrivning, tillsattes en samverkansgrupp som
jämförde ställningstaganden med remisser och utarbetade en
checklista. På så vis säkerställs att rätt information följer med
patienten.
SVU korttidsteam har under året fått i uppdrag att en gång i veckan
ringa till kollegor i verksamheten för att få strukturerad feedback på
hur hemgångar och informationsöverföring har fungerat.
Informationsinhämtningen ska analyseras i det fortsatta
kvalitetsarbetet.

Patienters och närståendes delaktighet
Med utgångspunkt från en självskattning som genomförts i samtliga
verksamheter, anger medarbetare med patientrelationer att det upplevs som
viktigt och värdefullt att kunna göra patienter och anhöriga delaktiga sin vård
och omsorg. Delaktighet kan skapas i exempelvis val av insats eller insatsens
utförande, samt att lyssna in patienters och anhörigas upplevelser av utförande
eller effekt av åtgärd.




Samordnad individuell plan (SIP) upprättas i samband med att
patienten skrivs in i Mobilt vårdteam men ska även upprättas när
patienten behöver insatser från flera vårdgivare och från
Socialtjänsten. Syftet är att öka inflytande och delaktighet, men även
för att förbättra samordningen av insatser som utförs av olika
huvudmän. Målet är att få en helhetsbild av patientens situation. Det
är av största vikt att parterna och professionerna runt patienten arbetar
med en teambaserad vårdform, så att patienten kan erhålla en
tvärprofessionell, kvalitetssäker vård och omsorg där patienten själv
också ses som en naturlig del av teamet. Erfarenheter från
verksamheterna är att SIP kan vara en värdefull samlingspunkt som
ger tydlig målbild både för patient, anhörig och team. I vissa
verksamheter har SIP inte fungerat fullt ut utifrån teamsamverkan och
kvalitet. Detta är uppmärksammat i berörda verksamheter och
fortlöpande arbete pågår i samverkan med berörda vårdgivare/aktörer.
Rehabiliterande förhållningssätt används i det vardagliga arbetet för
att främja den enskildes möjlighet till att bevara funktion och förmåga
och samtidigt uppleva delaktighet i dagliga aktiviteter. Där det har
funnits möjlighet, har arbetsterapeuter och fysioterapeuter varit
handledare till omvårdnadspersonal för att stärka arbetssättet i
verksamheten. Handledningen inriktas även mot fallförebyggande
arbete på så vis att patienter uppmuntras till att ta tillvara sina egna
förmågor och behålla aktiviteter i det dagliga livet.

Avdelningen för hälsa och förebyggande:
 När mötesplatser och dagverksamheter har varit stängda under flera
månader, har patienter erbjudits hembesök. Personal har, utöver
aktiviteter, kunnat erbjuda stödjande samtal och rådgivning till
patienter och/eller anhöriga som påverkats emotionellt, socialt och
fysiskt av restriktionerna.
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Under början av 2020 förändrade dagverksamheterna arbetssättet
gällande avvikelsehantering. Medarbetare uttrycker att arbetssättet
främjar delaktighet och gör skillnad för tillvaron på dagverksamheten.

Avdelning för särskilt boende
 De legitimerade medarbetarna anger att de i hög grad involverar
patienter och anhöriga vid beslut om insats i ovan nämnda
självskattning. Arbetsterapeuter och fysioterapeuter använder ett
Beslutsstöd, utvecklat i förbundet Skånes Kommuner. Detta
metodstöd betonar patienters delaktighet i arbetsterapi- och
fysioterapiprocessen. Metodstödet finns även infogat i form av
frastexter i journaldokumentationen, som en extra påminnelse till
medarbetarna.
 Sjuksköterskor som är placerade på boendena har frekvent kontakt
med patienter och anhöriga, vilket bidrar till ett bra
informationsutbyte. Under 2020 har besöksförbudet haft negativ
påverkan på denna regelbundna kommunikation, vilket har
uppmärksammats. I början av året påbörjades ett arbete med att
sjuksköterska deltog på anhörigträffar. Detta har dock inte kunnat
fullföljas under året på grund av pandemin.
Avdelning för ordinärt boende
 De sjuksköterskor som tjänstgör på natten eller som
bemanningssjuksköterskor (BUMS- Bemanning Uthyrning Malmö
Sjuksköterskor), upplever att de har möjlighet att vara närvarande hos
patienten och ge stöd. Patientansvarig sjuksköterska dagtid delar
denna uppfattning men begränsas i patientnära tid av andra
administrativa arbetsuppgifter i större utsträckning än för natt- och
bemanningssjuksköterskor. Sjuksköterskor i korttidsverksamheterna
anger att patienternas delaktighet finns i åtanke speciellt i samband
med inskrivning på korttid. Eftersom överflyttning sker från
slutenvården har man per automatik tagit över exempelvis
läkemedelshantering initialt. Detta är nu uppmärksammat och man
försöker i högre grad hjälpa patienten till självständighet och
delaktighet i de delar av vården som är möjligt.
 Sjuksköterskor i hemsjukvården har i högre grad, jämfört med
föregående år, utsett PAS (patientansvarig sjuksköterska) till aktuella
patienter i hemsjukvården. Ansvaret ses som en motsvarighet till
kontaktmannaskapet inom hemtjänsten. Detta innebär att varje patient
ska ha en namngiven ansvarig sjuksköterska, då patienten har insatser
av hemsjukvården. Detta för att förbättra kontinuitet, delaktighet och
trygghet hos patient och anhörig, och därigenom även förbättra
patientsäkerheten.
Avdelning för myndighet
 Relaterat till besöksförbudet på SUS har samtliga planeringar inför
utskrivning genomförts digitalt. Man har använt sig av flerpartssamtal,
för att anhöriga ska kunna inkluderas i vårdplaneringen.
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Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet
I Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) finns beskrivet den rapporteringsskyldighet
som gäller all personal inom vård och omsorg när det gäller att rapportera
risker och händelser. Inkomna avvikelser, rapporter, klagomål och synpunkter
sammanställs och analyseras för att kunna se mönster eller trender som
indikerar brister i verksamhetens kvalitet. Nästan samtliga verksamheter i
förvaltningen lyfter inkomna avvikelser regelbundet på Kvalitetsråd.
Sammanställningarna går därefter vidare till enhets- respektive avdelningsnivå
för att ytterligare diskutera mönster eller brister övergripande. Under året drivs
arbetet vidare med att införa kvalitetsråd i de kvarvarande verksamheterna
som ännu inte fått detta att fungera fullt ut.
Malmö stads avvikelsesystem är under pågående revideringsarbete. Processer
och flöde ses över för att användarna på ett tydligare sätt ska kunna göra
inrapporteringar, samt utreda och följa sitt ärende med en högre kvalitet.

Klagomål och synpunkter
Klagomål och synpunkter kan framföras av brukare, deras närstående,
personal, vårdgivare, patientnämnd, Inspektionen för vård och omsorg,
myndigheter och föreningar, andra organisationer och intressenter. Alla
avvikelser ska rapporteras in i Malmö stads avvikelsesystem och följer
därefter sedvanlig process enligt ovanstående avsnitt.
Patientnämnden sammanställer regelbundet inkomna ärenden. Ärenden
hanteras i första hand i den verksamhet där händelsen har ägt rum. Medicinskt
Ansvariga sammanställer detta och utreder ärenden vidare vid behov.

Egenkontroll
Egenkontroll

Omfattning

Källa

Kollegial granskning
HSL-dokumentation

1 gång/år

Flertalet verksamheter i
respektive avdelning

Basala hygienrutiner och
klädregler

3 gånger per år

PPM – nationell
punktprevalensmätning
(SKR)

Hygienrond

10 ggr/år
var 4e år/boende
Avd särskilt boende

Avvikelser

3 gånger per år
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Kvalitetsråd i respektive
verksamhet

PROCESS - Åtgärder för att öka
patientsäkerheten
Beslut om åtgärder för att förbättra patientsäkerheten fattas i alla led i
organisationen. Från övergripande riktlinjer utifrån lag och förordning på
avdelningsnivå, tillämpas lokala processer och rutiner för att medarbetarna
närmast patienten ska få så goda förutsättningar som möjligt till att arbeta
patientsäkert. Nedan följer exempel på åtgärder som syftar till en trygg och
säker vård och omsorg.






Corona/Covid-19
En operativ ledningsgrupp har hållit samman de olika delarna av
förvaltningens arbete. Ledningsgruppen har bland annat bestått av
chefer, Medicinskt ansvarig, kommunikatör och kvalitetscontroller.
De har till stor del ansvarat för arbetet med informationsspridning,
smittspårning, skyddsutrustning och riskanalyser. Genom
ledningsgruppens aktiviteter har chefer och medarbetare kunnat ta del
av handledning, kunskapsinhämtning och beslutsstöd för att kunna
genomföra säkra insatser hos förvaltningens patienter.
Delegering av hälso- och sjukvårdsinsatser. Medicinskt Ansvariga har
sedan tidigare ett pågående större revideringsarbete kring riktlinje för
delegering av hälso- och sjukvårdsinsatser. Utbildning och
framtagande av lokala rutiner ska bidra till en så patientsäker vård
som möjligt. Verksamheter med sjuksköterskor ska sträva efter att
minska antalet delegeringar för att höja kvalitet i utförande och
uppföljning. Arbetsterapeuter och fysioterapeuter ska se över sitt
arbetssätt och till viss del delegera mer, där det finns ett behov för
patienten. Specifik utbildningsinsats riktas till arbetsterapeuter och
fysioterapeuter för att stärka kompetens och trygghet i
delegeringsprocessen.
Registrering i kvalitetsregister. De kvalitetsregister som används i
förvaltningen är framför allt Senior Alert, Palliativa registret och
BPSD. Frekvens och kvalitet varierar mellan avdelningarna och även
mellan verksamheterna inom en och samma avdelning.
Teamsamverkan är en förutsättning för att registreringen ska ha effekt
i vård- och omsorgsarbetet.
o Senior Alert är det register som har bästa spridning
förvaltningsövergripande. Inom ordinärt boende har
implementeringen avstannat under året, men där det har
använts även innan pandemin, har antalet registreringar ökat. I
avdelningen för särskilt boende är det endast ett fåtal boenden
kvar som inte påbörjat registrering. Antalet registreringar på
unika patienter har ökat till närmare 1000st, av totalt ca 1200
patienter i avdelningen. I samband med användningen av
kvalitetsregistret ingår även några boenden i ett
forskningsprojekt, PROSENIOR, som under 2021 kommer
utvärdera arbetssättet.
o Registrering i Palliativa registret avseende förväntat dödsfall
har ökat under året, som mest inom hemsjukvården i
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avdelning för ordinärt boende, där det skett en fördubbling i
antal registreringar. I korttidsverksamheterna har en ökning
också skett, medan det inom avdelning för särskilt boende har
varit i stort sett samma resultat som föregående år. Några
indikatorer har förbättrats, exempelvis brytpunktsamtal,
munhälsobedömningar och smärtskattning. Trots förbättrat
resultat anger verksamheterna att man vill jobba vidare med
dessa parametrar och förbättra resultaten ytterligare. I både
ordinärt boende och särskilt boende har man identifierat att
”mänsklig närvaro vid dödsögonblick” samt ”utan trycksår” är
parametrar som visar en försiktig nedgång. Verksamheterna
ser att det skulle kunna ha orsak i pandemins spår, men det
skulle också kunna bero på en mer frekvent användning av
registret och därmed ett ökat antal registreringar.
o BPSD är ett register som framför allt är implementerat i
särskilt boende, där demensavdelningar finns. Antal
registreringar mäts på ledningsnivå. Det är överenskommet att
Senior Alert ska användas parallellt med BPSD-registrering.
Förvaltningens demenssjuksköterskor och Silviasystrar håller
utbildningar i BPSD-skattningar och finns även till hands när
verksamheterna behöver stöd. Detta har under året varit
begränsat på grund av pandemin.
o SveDem är ett kvalitetsregister som används i de särskilda
boenden som arbetar med stjärnmärkning. Detta är det
svenska registret för kognitiva sjukdomar/demenssjukdomar,
ett nationellt kvalitetsregister med syfte att samla in data om
personer med demenssjukdom för att kunna förbättra och
utveckla vården av demenssjuka i Sverige.
Kvalitetsdialoger. Efter utvärdering av pilotgrupper 2019 sker nu
Kvalitetsdialoger i avdelning ordinärt boende och avdelning särskilt
boende. Syftet med dialogerna är att genom självskattning lyfta
framgångsfaktorer men också belysa utmaningar och
förbättringsområden som medarbetarna själva ser i sitt dagliga arbete.
Utifrån dialogerna utformas kvalitetsplaner. Arbetet har mottagits
mycket positivt av medarbetarna som upplever att deras reflektioner
kan tas tillvara i förbättringsarbete.
Kvalitetssäkring av Medicintekniska Produkter
Under året reviderades Rutin för Kvalitetssäkring av Medicintekniska
Produkter med syfte att säkra hjälpmedelshanteringen i förvaltningen.
Tillsammans med Hjälpmedelscentrum har förskrivning av
hjälpmedel setts över och basutrustningen i verksamheterna har
justerats. Det finns en plan för 2021 att ytterligare höja
hjälpmedelskunskapen i verksamheterna.
Hjälpmedelscentrum har även under året initierat ett utbyte av en viss
sorts mobil hygienstol. Detta efter ett säkerhetsmeddelande från
Läkemedelsverket, där tillbud har uppmärksammats. Arbetsterapeuter
i berörda verksamheter riskbedömde samtliga ca 160 stolar och bytte
ut, alternativt åtgärdade dessa, tillsammans med tekniker och
konsulenter från Hjälpmedelscentrum.
Nationell Demensstrategi
Samtliga avdelningar ser Socialstyrelsens riktlinjer som ett viktigt
ämne att arbeta vidare med. Detta framkommer i förvaltningens
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årsanalys där flera konkreta aktiviteter och kunskapsområden belyses.
Varje avdelning har skapat handlingsplaner demensstrategin.
Avdelning för hälsa och förebyggande
 Avdelning för Hälsa och förebyggande var under året först ut för
SBAR heldagsutbildning. Något resultat av detta har inte kunnat ses,
då verksamheterna inom avdelningen i stor utsträckning har varit
nedstängda relaterat till Covid-19. Därav har informationsöverföring
inte förekommit i samma utsträckning. Utbildning har heller inte
påbörjats inom de andra avdelningarna.
 Avdelningen har initierat olika aktiviteter inom det förebyggande
arbetet, bland annat balansskola och samtalsgrupper för att motverka
psykisk ohälsa och ofrivillig ensamhet. Detta har inte kunnat
genomföras i den utsträckning som det var tänkt.
 Fixartjänsten som är en väl implementerad del av det fallförebyggande
arbetet, har kunnat utföra insatser i hemmet som tidigare, samt med
tillägg att också bistå med digital hjälp för att motverka psykisk
ohälsa/ensamhet.
Avdelning för Särskilt boende
 Stjärnmärkning är en utbildningsmodell utvecklad av Svenskt
Demenscentrum med syfte att ge all personal kunskap och verktyg för
att kunna utveckla det personcentrerade arbetet i verksamheten.
Stjärnmärkning är ett bevis på att personalen har grundläggande
kunskap om demenssjukdomar och verktyg för att arbeta
personcentrerat, enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer.
Stjärnmärkningen följs upp årligen för att personalen ska bibehålla
kvalitet i verksamheten. Från 2019 då det första särskilda boendet fick
sin stjärnmärkning har nu ytterligare ett boende fått sin stjärna. Målet
är att ytterligare 11 verksamheter ska erhålla Stjärnmärkning 20212022, där utbildningsinsatser nu pågår.
 Under året har en arbetsgrupp med representation från verksamheterna
tagit fram en plan för att öka kvaliteten i teamsamverkan runt varje
patient. Genom att systematisera upprättandet och användningen av
vårdplaner med tillhörande mål och uppföljningar (måluppfyllelse)
blir teamets roller tydligare och patientens vård och omsorg förbättras.
Avdelning för ordinärt boende
 Sjuksköterskor i hemsjukvården upplever att det förebyggande arbetet
kan utvecklas. Det upplevs ibland otydligt vilka rutiner och riktlinjer
som gäller. Här nämns ”egenvård” som ett tydligt förbättringsområde
där sjuksköterskan tillsammans med patienten ska arbeta utifrån ett
rehabiliterande förhållningssätt. Målet är att patienterna ska kunna bli
mer självständiga, exempelvis gällande läkemedelshantering.
Handledningsveckor har genomförts tillsammans med
omvårdnadspersonal, för att öka kunskap och samverkan i vården runt
patienterna.
 Arbetsterapeuter och fysioterapeuter i ordinärt boende har genomfört
handledningsveckor riktat till omvårdnadspersonal. Syftet är att stödja
omvårdnadspersonalen i det rehabiliterande förhållningssättet, lyfta
frågor kring rehabilitering och hjälpmedelsområdet, samt stärka
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samverkan. Detta är en pågående aktivitet, olika verksamheter har
kommit olika långt. Där handledningsveckorna har varit
återkommande, kan olika teman ytterligare fördjupa
kompetensutvecklingen.
Webbutbildningarna Demens ABC och Demens ABC+ ingår i
avdelningens handlingsplan utifrån den Nationella Demensstrategin.
Utbildningarna syftar till kompetenshöjning hos personal i
verksamheterna.

Riskanalys
En viktig grund i det systematiska kvalitetsarbetet är att identifiera och åtgärda
risker som finns i olika delar av verksamheten. Risk kan definieras som en
oönskad händelse som, om den inträffar, kan förhindra eller försvåra arbetet i
organisationen. I HVOF används en metod för risk- och händelseanalys som är
anpassad för kommunal verksamhet. Syftet med en riskanalys är att från den
enskildes perspektiv minska och förebygga risker och att kvalitetssäkra vårdoch omsorgsarbetet. Utifrån de identifierade riskerna tas sedan åtgärder fram.
Riskanalyser bidrar till ett ökande lärande och att skapa en säkerhetskultur i
verksamheten.




Riskanalys relaterad till arbetet med Covid-19. Förvaltningen tog med
hjälp av riskanalyser fram tre olika scenarier för hur smittspridningen
skulle kunna komma att påverka förvaltningens målgrupper och
verksamheter. Riskanalyserna gav en tydlig bild av vad förvaltningen
behövde förbereda sig på och vilka områden som behövde förstärkas för
att klara av att ge en god vård och omsorg, trots förändrade
förutsättningar. Riskerna berörde bland annat felaktigt användande av
skyddsutrustning och brist på personal, där åtgärder exempelvis var att
informera om rutiner samt handleda ute i verksamheterna. Från de
övergripande scenarierna som togs fram, har verksamheterna ytterligare
gjort analys och bedömningar med tillhörande åtgärder. Detta utifrån
lokala behov.
Remisshantering till Fenix Rehab. Medarbetare på Fenix Rehab
upplevde under 2019 att patienter med behov riskerade att gå miste om
behandlingsperiod på Fenix Rehab, utifrån att remitterande läkare inte
hade tillräcklig kunskap/kännedom om verksamheten. En riskanalys
gjordes därför i början av 2020 med frågeställningen om leg
arbetsterapeuter och leg fysioterapeuter också kunde bli remittenter till
Fenix Rehab, som komplement till läkare.

Utredning av händelser - vårdskador
Syftet med en händelseanalys är att identifiera brister i systemet när en
oönskad händelse eller avvikelse har inträffat. En händelseanalys utgår ifrån
att söka orsaker till händelsen i exempelvis kompetens, kommunikation,
rutiner, arbetsmiljö, samverkan eller ledarskap. En händelseanalys ska
utmynna i en konkret åtgärdsplan som syftar till att minska och förebygga
oönskade händelser.
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Händelseanalys Smittspridning. Under våren omvandlades ett av
förvaltningens korttidsboenden till kohortvård för Covid-patienter.
Beslut kring detta fattades snabbt och smittade patienter flyttade in till
ett
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övre våningsplan innan det nedre våningsplanet var tömt på icke
smittade patienter. En kort tid efter blev några patienter på det nedre
våningsplanet sjuka i Covid-19. Utifrån en inkommen synpunkt från
anhörig, genomfördes en händelseanalys för att utreda om
verksamheten brustit och på så vis orsakat smittspridning. Potentiella
orsaker till smittspridning identifierades. Händelseanalysen bidrog till
underlag inför en internutredning som sedermera inte ledde till någon
lex Maria. Det gick inte att med säkerhet påvisa att smittspridningen
var orsakad av brister i vården. Däremot identifierade medarbetarna
flera åtgärder inom information och kommunikation, hantering av
skyddsutrustning samt i upplägg av arbetspass hos såväl ordinarie som
vikarierande personal, för att minska risken för ny smittspridning.
Händelseanalys Tracheostomi
En händelseanalys har genomförts som berör avdelning myndighet,
avdelning särskilt boende och avdelning ordinärt boende. Den
handlade om en patient med ett komplext medicinskt och
omvårdnadsmässigt behov som flyttade från kommunens
rehabiliteringsavdelning (KRA) till särskilt boende.
Sjuksköterskenärvaron behövde tillfälligt utökas för att säkerställa ett
patientsäkert omhändertagande. Händelseanalysen visade att det finns
behov av att förbättra planering och samverkan för att säkra en trygg
överflyttning mellan avdelningarna när det gäller patienter med
komplexa behov. Åtgärdsförslag togs fram inom områdena
information, kommunikation och utbildning.
Händelseanalys Bristande rapportering
En händelseanalys gjordes där en patient efter korttidsvistelse ankom
till hemmet och inte fick utfört beviljade HSL- och SoL-insatser.
Händelseanalysen syftade till att ge en bredare och mer djupgående
bild av händelsen, för att ligga till grund för åtgärder i de aktuella
verksamheterna. Händelsen omfattade avdelning ordinärt boende och
avdelning myndighet. Inom ordinärt boende var hemtjänst,
hemsjukvård och korttiden berörda. Händelseanalysen mynnade ut i
ett antal förslag på åtgärder som omfattade bland annat
kompetensutveckling, gemensamt arbetssätt, säkra dokumentation,
anlita konsultativa stödfunktioner och kvalitetssäkra rutiner på
korttiden.

Informationssäkerhet
Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om journalföring och
behandling av person-uppgifter (SOSFS 2016:40, 7 kap. 1§), ska vårdgivaren
kunna beskriva det arbete som under året pågått vad gäller
informationssäkerhet i patientnära arbete.
Nedan nämns därför följande informationssystem:
 Procapita HSL – patientjournal
o En riskanalys har genomförts för att identifiera brukar- och
patientsäkerhetsrisker i samband med planerade servicefönster
i verksamhetssystemet Lifecare-Procapita. Var tredje tisdag
varje månad mellan kl. 10.00-14.00 sker planerat underhåll.
Åtgärdsförslag togs fram gällande hur kommunikation ska
säkerställas under avbrott, hur information om servicefönster
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når ut till alla berörda verksamheter, hur det säkerställs att

22

o

o

dokumentation sker efter servicefönster och att
dokumentationen förvaras på ett säkert sätt tills den kan föras
in i den digitala journalen.
Rutin har reviderats för behörighetstilldelning i
verksamhetssystem som hanterar patientuppgifter.
Behörighetstilldelningen ska under 2021 även gå i linje med
de kompetenskrav som behövs för att kunna dokumentera i
verksamhetssystemet Procapita HSL på ett sätt som främjar
patientsäkerhet.
Loggranskning av åtkomst till patientjournal sker enligt rutin.
Rutinen kommer att revideras under året.



NPÖ - Nationell Patientöversikt
Kommun och region tilldelar varandra insyn i respektive
journalföringssystem, utifrån patientens samtycke. Loggranskning av
åtkomst till NPÖ sker enligt separat rutin då metoden för ordinarie
loggranskning inte kan överföras i sin helhet till NPÖ.



MCSS – Medication and Care Support System
Under 2019 genomfördes ett pilotprojekt med digital signering av
hälso- och sjukvårdsinsatser genom MCSS inom fyra särskilda
boenden. Detta har varit ett led i arbetet att säkra
läkemedelshanteringen utifrån att den enskilde får rätt läkemedel i rätt
tid av personal med rätt kompetens. Utvärderingen av pilotprojektet
gjordes 2020 och visade goda resultat exempelvis i form av minskat
antal avvikelser. Nu planeras ett införande i samtliga särskilda
boenden under 2021. Inför införandet har en riskanalys genomförts
med syfte att upptäcka och identifiera risker inför breddinförandet och
utifrån identifierade risker komma med förslag på åtgärder för att
förhindra att riskerna inträffar eller lindra konsekvenserna om de
inträffar. Områden inom vilka risker identifierats är rutiner, teknik,
organisation, utbildning och information/kommunikation.
Åtgärdsförslag har tagits fram och arbete med dessa är påbörjade.
Ytterligare en riskanalys har genomförts inför beslut om behörigheter
för de olika rollerna i MCSS. Målsättningen är att följa samma
struktur för behörighetsnivåer som idag används i Procapita HSL.



Teams
Med anledning av pandemin tog förvaltningen beslut om att digitala
möten skulle ske framför fysiska i så stor utsträckning som möjligt.
Detta har fungerat väl vad gäller administrativa möten, men i
patientnära teamsamverkan har det inte varit lämpligt ur
sekretessynpunkt. Teamen har därför utmanats i den digitala miljön
som har begränsat möjligheter till god kvalitet i arbetet.
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RESULTAT OCH ANALYS
Egenkontroll
Här visas resultat och analys från tidigare angivna egenkontroller på sid 13.
Mål

Strategi/er

Åtgärd

Resultat

Analys

Förbättrad
HSLdokumentation

Kollegial
granskning

Verksamhet
granskar sin egen
dokumentation och
diskuterar resultat.

Förståelse för
dokumentationsplikt
i förhållande till
väsentlig
information i
patientens journal

Fortsatt arbete
sker tillsammans
med utbildare i
Procapita HSL

God
följsamhet till
basal hygien

PPM

Mätningar
genomförs i enlighet
med SKR

Avd för ordbo
rapporterar ett något
lägre resultat
jämfört med
föregående år

Arbetskläder finns
nu i samtliga
verksamheter.

Avd för säbo
rapporterar ett något
bättre resultat
jämfört med
föregående år.

Hygienrond i
avd för säbo

Minskad risk
för vårdskada

Sammanställning
av avvikelser

Avd för ordbo
granskar
förutsättningar för
hygienombudets
roll och uppdrag.

Plan för hygienrond
enligt mall var 4e år
per särskilt boende.

Uppstart har
förskjutits pga
pandemi

Avd för särskilt
boende har en
utarbetad plan för
fördjupat arbete
med hygienrond
och extra
egenkontroll
utöver PPM.
Kontinuerliga
utbildningsinsatser
ger resultat.

Kvalitetsråd 3 ggr/år
Avvikelser på
individnivå lyfts till
systemperspektiv för
att se mönster och
förbättringsområden.

Åtgärder genomförs
i verksamheten. Tex
handledning,
genomgång av
rutin, konsultation
av specialist
(demens-ssk mfl)

Kvalitetsråd är en
uppskattad metod
för analys av
avvikelser.
Teamet involveras
vilket ger en
helhetsbild och
minskar risk för
allvarliga
händelser.

Avvikelser
I alla avvikelser riskbedömer legitimerad personal allvarlighetsgraden av
konsekvensen för patienten samt sannolikheten för att händelsen ska inträffa
igen. Flest avvikelser bedöms ha inneburit en mindre eller måttlig konsekvens
för patienten. Sannolikheten för upprepning bedömdes i de flesta fall för liten
eller mindre.

Tabell från Flexite: Detaljerad händelse HSL 2019
Dokumentati
on

Brister i
vården
som lett

Läkemedel

Medicintekniska

Omvårdnad
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Rehabilitering

SIP/SVU

Synpunkter

Vårdplane
ring intern

Antal

till
fallolycka
HSL

310

15

produkter
3 687

173

252

62

53

222

21

4 795

Tabell från Flexite: Detaljerad händelse HSL 2020

HSL

Dokumentati
on

Brister i
vården
som lett
till
fallolycka

Läkemedel

Medicintekniska
produkter

Omvårdnad

Rehabilitering

SIP/SVU

Synpunkter

Vårdplane
ring intern

Antal

280

22

3389

201

304

71

40

229

22

4558

Tabellerna ovan visar registrerade HSL-avvikelser jämförelsevis 2019 och
2020. I en uppskattning om antalet aktiva HSL-journaler, har drygt 7000
medborgare i Malmö stad någon form av hälso- och sjukvård från
förvaltningens legitimerade personal.
Antalet HSL-avvikelser är något färre 2020 än 2019. De som har minskat är
inom dokumentation och läkemedel. Dokumentationsavvikelserna avser till
stor del utebliven signering vid läkemedelsutdelning.
Läkemedelsavvikelserna har minskat med ca 300 stycken men då
läkemedelsöverlämnande utgör en stor del av insatser som utförs i
verksamheterna så är det svårt att analysera denna förhållandevis lilla
minskning.
Fortfarande är det i överlämnandefasen som de flesta avvikelser är
registrerade och delvis inneburit att patienten inte fått sin ordinerade dos.
Orsakerna till att de inte givits har som tidigare år angetts att medarbetare inte
följt rutinen. Åtgärderna har varit samtal med den enskilde eller i grupp.
Sjuksköterskan uppmärksammar individuella behov av handledning och då
finns möjligheten att gå ut i verksamheten och praktiskt handleda delegerad
omvårdnadspersonal, för en säkrare läkemedelshantering.
En åtgärd som infördes 2018 var att sjuksköterskan går igenom rutinen för
överlämnande av läkemedel två gånger per år. Denna rutin tillämpas
fortfarande, men behöver lyftas ytterligare i vissa verksamheter. I pilotstudien
av digital signering har resultatet påvisat färre antal läkemedelsavvikelser. I
Avdelning för särskilt boende kommer detta analyseras närmare, då samtliga
boenden kommer tillämpa digital signering framöver.
Omvårdnadsavvikelserna gäller till stor del HSL-insatser som inte är utförda,
eller felaktigt utförda, till exempel viktkontroller och såromläggningar mm.
En del avvikelser 2020 gäller felaktig hantering av skyddsutrustning, till
exempel har utrustningen tagits på utanför patientens rum, vilket inte följer
rutinen som anger att utrustningen ska tas på inne hos patienten.
Antalet synpunkter som rapporterats är oförändrad i jämförelse med 2019.
Synpunkterna kan komma från patienten själv, anhörig eller från personal i
verksamheten.
Tabell från Flexite: Totalt inrapporterade fallhändelser 2019
Fall
Antal fall

10601
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Tabell från Flexite: Totalt inrapporterade fallhändelser 2020
Fall
Antal fall

11356

Fallavvikelserna 2020 har ökat i jämförelse med 2019. Det kan finnas flera
bakomliggande orsaker som måste analyseras nära verksamheten på ett
systematiskt vis.
En orsak till fler fallavvikelser kan vara pandemin som gjort att patienterna
inte varit lika aktiva som föregående år och många aktiviteter har pausats eller
ställts in. Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer till riskgrupper
bidrog under året till att fler hållit sig stilla och begränsat sina sociala
kontakter. Den uppsökande verksamheten i förvaltningen har inte heller varit
igång på grund av pandemin, där mycket fallpreventivt arbete i vanliga fall
sker.
Verksamheterna har försökt finna nya sätt att skapa aktiviteter i begränsad
skala, detta har sett olika ut utifrån förutsättningar och möjligheter.
Totalt har 1,9% av fallet resulterat i någon form av fraktur, vilket är samma
siffra som tidigare år. Höftfrakturer är den vanligast förekommande frakturen
men även frakturer som handled, bäcken, nyckelben mm inträffar.

Klagomål och synpunkter
Patientnämnden Skåne har blivit kontaktad av patient eller anhörig vid 22
tillfällen med synpunkter som berört HVOF. Vid tre av dessa har
Patientnämnden begärt ett yttrande från förvaltningen. Vid endast ett tillfälle
valde den anhöriga att gå vidare med sitt klagomål till IVO.

Händelser och vårdskador
Vårdgivaren har en skyldighet att utreda och anmäla händelser som har
medfört eller kunnat medföra allvarlig vårdskada till IVO. Med vårdskada
avses lidande, kroppslig eller fysisk skada eller sjukdom samt dödsfall som
hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder vidtagits vid patientens kontakt
med hälso- och sjukvården. Med allvarlig vårdskada anses vårdskada som är
bestående och inte ringa eller har lett till att patienten fått ett väsentligt ökat
vårdbehov eller avlidit. Antalet interna utredningar som inte lett till Lex Maria
har varit 8 stycken och endast en anmälan till IVO enligt lex Maria skedde
2020.
Orsaker till händelserna har identifierats och analyserats. Utifrån identifierade
orsaker har åtgärdsplaner utarbetats och förankrats i verksamheterna.
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Information om händelserna har gjorts till såväl berörd hälso- och
sjukvårdspersonal som till andra verksamheter, i syfte att förhindra att
liknande händelser ska kunna ske igen.

Mål och strategier för kommande år
Med anledning av pandemin har mycket av årets utvecklingsarbete pausats.
Många utmaningar relaterat till Covid-19 kvarstår och därför kommer mål och
strategier för kommande år behöva anpassas utifrån situationen.
En utmaning blir att inventera rehabiliteringsskulden för våra patienter, både
utifrån minskade aktiviteter och det preventiva arbetet som fått mindre fokus.
Processen för skyddsåtgärder har varit, och är ett återkommande ämne med
behov av kontinuerligt kunskapslyft och olika förbättringsarbeten. I flera av
verksamheterna planeras fortsatta aktiviteter inom information, dokumentation
och teamsamverkan.
Arbetet med avvikelser kommer att ses över. Genom att titta på analyser och
åtgärder ska medarbetare ute i verksamheterna bli bättre på att utifrån
avvikelseprocessen öka kvaliteten i insatserna hos patienterna.
Kvalitetsråd är en framgångsfaktor men har ännu inte implementerats överallt.
Detta arbete ska fortgå under året.
Vårdplaner i patientjournaler ska bli fler och tydligare formulerade. Genom att
systematisera upprättandet och användningen av vårdplaner med tillhörande
mål och uppföljningar kan patientens vård och omsorg förbättras.
Avdelningarna kommer under året att ta fram lokala rutiner för att
kvalitetssäkra delegeringsprocessen. Utbildningsinsatser för legitimerad
personal planeras, samt genomgång av processen med patientsäkerhet i fokus.
Under 2021 kommer digital signering i MCSS införas i samtliga särskilda
boenden. Samtliga berörda medarbetare kommer få utbildning och
handledning i systemet.
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