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Inledning
Lagens krav på systematiskt kvalitetsarbete
Omsorgsnämnden i Hylte Kommun är politiskt ansvarig för kommunens äldreomsorg,
funktionshinderomsorg, samt socialpsykiatrin. Det är verksamhetsområden med stora krav på
rättsäkerhet och omfattande lagstiftning som Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd, service
till vissa funktionshindrade (LSS) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).
Enligt föreskriften och allmänna råd ”Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete” SOSFS
2011:9 ska arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens
kvalitet dokumenteras.

Kvalitetsberättelse
Från och med år 2016 har Hylte kommun presenterat en sammanhållen kvalitetsberättelse.
Syftet med kvalitetsberättelsen är att beskriva vad som skett inom kvalitetsarbetet under det
gångna året som ett led i att uppfylla föreskriften om systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS
2011:9). I kvalitetsberättelsen framgår även vilka åtgärder som har vidtagits för att förbättra
verksamhetens kvalitet och vilka resultat som uppnåtts under 2017. Berättelsen bör också
hållas tillgänglig för den som önskar ta del av den. Vilka insatser som planeras för 2018
presenteras i slutet av kvalitetsberättelsen.
Hälso- och sjukvården (HSL) och kvaliteten inom det området redovisas i nämndens
patientsäkerhetsberättelse.

Vad är kvalitet?
Enligt SOSFS 2011:9 definieras kvalitet som en ram som ska fyllas med det innehåll som
finns i lagar och andra föreskrifter om hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst samt stöd
och service till vissa funktionshindrade och beslut som har meddelats med stöd av sådana
föreskrifter.
Krav på kvalitet i verksamheten och uppföljning sker på flera nivåer. Det finns en nationell
nivå med krav i form av lagstiftning och uppföljning via tillsyner, öppna jämförelser med
mera. Kommunfullmäktige ställer krav på uppföljning av verksamheterna genom nyckeltal.
Enheterna har egna kvalitetsmått liksom de enskilda omsorgstagarna, vars uppfattning följs
upp via synpunktshantering, brukarundersökningar och avvikelsehantering.

Vår styrmodell
Hylte kommun står, liksom många andra kommuner inför stora utmaningar i framtiden. För
att använda resurserna effektivt och svara upp mot invånarnas behov krävs en gemensam
riktning och samordning av verksamheterna, ett styrdokument som hanterar såväl olika roller i
organisationen som ekonomiska- och kvalitativa resultat. Under 2015 beslutade
kommunfullmäktige om ett nytt styrdokument och en ny styrmodell med uppgift att hålla
samman styrningen av kommunens verksamheter som trädde i kraft 2016.
Resultatstyrning – Att styra efter resultat

Resultatstyrning i Hylte kommun betyder förenklat att politikerna styr kommunen utifrån de
mål som de sätter upp och de kvalitetsnivåer som kommunens verksamheter ska uppnå.
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Resultatstyrning är en del i kommunens förbättringsområde. Genom att mäta, följa upp och
jämföra det egna resultatet med andras resultat blir det möjligt att identifiera framgångar och
utvecklingsområden. Det ger erfarenheter som används för att utveckla kommunens
verksamhet mot ökad kvalitet på service och tjänster. Styrmodellen visar att nyckeltal ska
arbetas fram för både fullmäktige och för kommunens nämnder samt för tjänstemän.

Omsorgskontoret
Varje dag möter medarbetare på Omsorgskontoret ett stort antal omsorgstagare/brukare med
individuella behov och i varierande åldrar. För att varje omsorgstagare/brukare ska uppleva
trygghet, delaktighet, engagemang och god kvalitet i service- och omsorgsinsatser har
Omsorgsnämnden formulerat serviceåtaganden, nyckeltal och värdighetsgarantier som
verksamheterna ska leva upp till. För att på bästa sätt tillgodose omsorgstagarens/brukarens
behov och krav från lagstiftning, nationella och kommunala mål, samt ekonomiska ramar
arbetar verksamheterna enligt Omsorgsnämndens ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete.
Hylte kommun har en aktiv inställning till utveckling och förbättringsarbete genom att
Synliggöra och ta fram resultat
Analysera resultaten.
Alla medarbetare medverkar i kvalitetsarbetet.
Organisatoriskt ansvar för kvalitetsarbetet

Omsorgsnämnden ansvarar för att det finns ett ledningssystem för verksamheten.
Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra
verksamhetens kvalitet. Omsorgsnämnden ansvarar för att verksamheter enligt SoL och LSS
ska med stöd av ledningssystemet planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra
verksamheten. Omsorgsnämnden har ett övergripande ansvar för att verksamheter enligt SoL,
LSS och den kommunala hälso- och sjukvården är av god kvalitet. Nämnden beslutar om
nyckeltal för verksamheterna, specifika serviceåtaganden och värdighetsgarantier.
Kontorschefen ansvarar för att det finns ett ändamålsenligt ledningssystem för det
systematiska kvalitetsarbetet för att fortlöpande styra, följa upp, utveckla och dokumentera
kvaliteten i verksamheten. Kontorschefen tillika verksamhetschef enligt 4 kap. 2 § Hälso- och
sjukvårdslagen (HSL) ansvarar för att verksamheten tillgodoser hög patientsäkerhet och god
kvalitet i vården. Kontorschefen fastställer hur kontoret ska arbeta för att uppnå de politiska
målen. Kontorschefen har det övergripande ansvaret för att anmäla allvarliga
missförhållanden, eller påtagliga risker för allvarliga missförhållanden till Inspektionen för
vård och omsorg (IVO) enligt lex Sarah.
Enhetschefer ska inom sina respektive verksamhetsområden ta fram verksamhetsmål.
Enhetschefen är direkt ansvarig för att inom sin/sina verksamheter leda, planera, genomföra,
följa upp, utvärdera, förbättra verksamheten och dokumentera det systematiska
kvalitetsarbetet enligt ledningssystemet för kvalitetsarbete. Enhetscheferna ska säkerställa att
riktlinjer, instruktioner och rutiner för verksamheten är kända och följs av medarbetarna. Vid
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missförhållanden eller risk för missförhållanden ska enhetschefen utreda och dokumentera
dessa och snarast anmäla till kontorschefen.
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har tillsammans med kontorschefen det
övergripande ansvaret för patientsäkerhetsarbetet. MAS arbetar fortlöpande med att
upprätthålla, utveckla, följa upp, styra och rapportera till Omsorgsnämnden hur
patientsäkerhetsarbetet bedrivs i verksamheterna. MAS utreder och beslutar om eventuell
anmälan till IVO om en avvikelse inom hälso- och sjukvården är av så allvarlig karaktär att
den har medfört eller kunnat medföra en allvarlig vårdskada/sjukdom eller dödsfall enligt lex
Maria.
Medarbetare ska följa de målsättningar och krav som Omsorgsnämnden, lagstiftning och
föreskrifter ställer. Medarbetarna ska vara delaktiga i kvalitetsarbetet och ska informera sig
om och arbeta enligt ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete. Det innebär att alla
medarbetare ska känna till gällande riktlinjer, instruktioner och rutiner och följa dem i sitt
arbete. Medarbetarna ska rapportera missförhållanden, eller risker för missförhållanden i
verksamheten genom avvikelsehantering i verksamhetssystemet Treserva och känna till sin
rapporteringsskyldighet enligt lex Sarah och lex Maria.
Myndighets- och kvalitetsenhetens kvalitetsutvecklare/utredare, handläggare och
systemadministratör arbetar mot verksamheterna. De arbetar på uppdrag av enhetschef för
myndighets- och kvalitetsenheten samt kontorschefen och ska vara ett stöd till kontorschef,
MAS och enhetschefer i verksamheterna i det systematiska kvalitetsarbetet.
Kvalitetsutvecklare ansvarar för att ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete och dess
processer, riktlinjer och rutiner följs upp och revideras årligen i samråd med kontorschef,
MAS och enhetschef för myndighets- och kvalitetsenheten. Samt tillsammans med
verksamheternas enhetschefer upprätta en risk- och väsentlighetsanalys som ligger till grund
för den interna kontrollplanen.

Processer och rutiner
Inom Omsorgskontoret finns olika huvudprocesser som kan delas in i delprocesser för att
tydliggöra ett flöde. Till processerna finns bland annat en mängd rutiner, checklistor, och
handlingsplaner som i detalj beskriver hur de ska genomföras och vem som ska göra vad och i
vilken ordning. Processer och rutiner är grundläggande delar i ledningssystemet och därför
viktiga för kvalitetssäkringen av verksamheterna.
Övergripande revideringar under 2017:
Utredning av avgiftssystemetet för Omsorgskontoret.
Efter en genomlysning av taxekonstruktionen från PwC gav Omsorgsnämnden
Omsorgskontoret i uppdrag att utreda vilken taxekonstruktion som är bäst lämpad för
Omsorgskontorets verksamheter. Efter genomlysningen från PwC påbörjades en utredning om
avgiftssystemet för Omsorgskontoret som blir klar i början av 2018.
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Revidering av riktlinjer för insatser enligt LSS.
De förtroendevalda revisorerna i Hylte kommun gav PwC i uppdrag att granska
omsorgsnämndens styrning av LSS-verksamheten. Inom ramen för granskningen har styrande
dokument granskats, stickprovsundersökning av ärendeprocessen samt intervjuer med
sammanlagt åtta tjänstmän på olika nivåer genomförts. Syftet med granskningen har varit att
besvara revisionsfrågan: Säkerställer Omsorgsnämnden att LSS-verksamheten bedrivs med
tillräcklig styrning och intern kontroll?
Den samlade bedömningen var att omsorgsnämnden inte helt säkerställer en tillräcklig
styrning och internkontroll av LSS-verksamheten. Efter granskningen av PwC påbörjades
under 2017 bland annat en revidering av riktlinjerna för insatser enligt LSS som blir klar i
början av 2018.

Samverkan
Omsorgskontoret i Hylte kommun arbetar utifrån olika former av samverkan och
informationsöverföring för att tillgodose den enskildes behov, skapa en god kvalitet i mötet
och utförandet av beslutande vård- och omsorgsinsatser. Den samverkan som bedrivs i Hylte
kommun är bland annat:
Tillsammans med Arbets- och näringslivskontoret och Barn- och ungdomskontoret har
det påbörjats ett projekt för att skapa en gemensam öppenvård där socialtjänstens alla
verksamheter samverkar. Öppenvården består idag av cirka 15 medarbetare med olika
kompetens; boendestödjare, socialpedagog, fältsekreterare, beteendevetare, socionom,
beroendepedagog med flera. Boendestödjarna som organisatoriskt ligger under
Omsorgskontoret får i dagsläget uppdrag från både Omsorgskontoret och IFO Vuxen.
En gemensam öppenvård skapar ett helhetstänk kring individ och familj. Under 2018
fortsätter detta arbete med att kartlägga hur en sådan verksamhet ska organiseras.
Gemensamma frukostmöten har införts mellan Omsorgskontoret, Barn- och
ungdomskontoret, Arbets- och näringslivskontoret, samt elevhälsan för att lära känna
varandra och informera om varandras verksamheter.
För att få en samsyn och kunna lyfta gemensamma utvecklingsfrågor har regelbundna
möten införts med enhetscheferna för IFO barn, IFO vuxna samt Myndighets- och
kvalitetsenheten. Utöver dessa möten träffas enhetscheferna för de tre kontoren,
kontorscheferna fem gånger per år.
Kommunens socialtjänst har startat upp ett konsultationsteam som består av erfarna
socialtjänsthandläggare från varje kontor, 1:e socialsekreterare, samt kurator från
elevhälsan och teamet träffas några gånger per år. Handläggare, rektorer och
medarbetare från elevhälsan kan anmäla ärenden där det finns behov av insatser från
mer än ett kontor. Hittills har det varit ärenden där samtycke har inhämtats från den
enskilde, men även ärenden som varit avidentifierade för en mer övergripande dialog.
Det är positivt att kunna ha en dialog om ett ärende för att tillsammans hitta lösningar
utifrån våra olika professioner och lagutrymmen. Det är ett bra forum som gagnar den
enskilde.
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Samverkan på Regional nivå; strategisk grupp samt taktiska grupper (senior, mitt i
livet och barn, unga och familj) och fokusgrupper (funktionsnedsättning,
digitalisering, psykisk hälsa och hälso- och sjukvård).
Daglig samverkan med Region Halland och närsjukvården vad gäller gemensamma
vårdplaneringar på sjukhuset.

Systematiskt förbättringsarbete
I förbättringsarbetet läggs vikt vid förebyggande åtgärder som riskanalyser för att kunna
förhindra att vårdskador, missförhållanden och andra avvikelser inträffar. Även
egenkontroller betonas där den som bedriver verksamhet ska undersöka verksamhetens
resultat och kontrollera kvaliteten. Därutöver ska inkomna rapporter, klagomål och
synpunkter tas emot, utredas, sammanställas och analyseras för att säkra kvaliteten.

Riskbedömningar
Hylte kommuns reglemente för internkontroll från 2011 anger att det årligen ska antas
nämndsvisa interna kontrollplaner. Kontrollplanerna ska revideras årligen utifrån en förnyad
prövning genom en risk- och väsentlighetsanalys (bilaga 1). För att kunna säga att den interna
kontrollen fungerar krävs kontinuerlig uppföljning.
Internkontrollplanen ska minst innehålla:
Vad som ska granskas under året
Vilka reglementen, regler eller policys som berörs.
Vilken tidsperiod som granskningen avser
Granskningsmetod
Vem som är ansvarig för granskningen
Resultatet rapporteras till Omsorgsnämnden oavsett utfall. Vid upptäckta brister lämnas också
förslag på åtgärder för att förbättra kontrollen. Identifierade riskområden ligger till grund för
nämndens internkontroll. Flera av kontrollområdena presenteras också i nämndens
patientsäkerhetsberättelse.
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Internkontrollplan 2017
Kontrollområde

Rutin/process/
System

Kontrollmoment

Kontrollansvar

Kontrolldatum

Kontrollmetod

Resultat

Måluppfyllelse

Effektivitet

Hälsofrämjande
arbetssätt:
förebyggande
av undernäring,
trycksår, fall och
munhälsoproblem
Hälsofrämjande
arbetssätt:
förebyggande
och behandling
av undernäring
(SOFS 2014:10)

Säkerställa
att den
preventiva
vårdprocessen
följs

MAS

Patientsäkerhetsberättelse
2017

Uppgifter
från
kvalitetsregi
stret Senior
Alert

388 riskbedömningar är
gjorda i Senior Alert
2017. 93 % har en
åtgärdsplan vid risk. 86
% av åtgärderna är
utförda.

Målet är
uppnått.
Målvärde
75-100 %
är grönt.

Säkerställa
att
nattfastan är
maximalt 11
timmar.

MAS

Patientsäkerhetsberättelse
2017

Nattfastemätning

63 % av omsorgstagare
på särskilt boende har
mer än 11 timmars
nattfasta.

Målet är
inte
uppnått.

Tillförlitlig

Hantering av
omsorgstagarnas
privata medel
på särskilt
boende/
gruppbostad.

Kvalitetsutvecklare

Kvalitetsberättelse
2017

Urvalsundersökning
och
avvikelsehantering

Inga rapporterade
avvikelser. Någon
urvalsundersökning
är inte genomförd.

Målet är
uppnått.

Regelefterlevnad

Avvikelsehantering
händelseanalys

MAS

Patientsäkerhetsberättelse
2017

Alla
medarbetare
har kunskap
om rutiner för
kommunens
synpunktsoch klagomålshantering

Kvalitetsutvecklare

Kvalitetsberättelse
2017

Granskning
av
upprättade
handlingsplaner
Urvalsundersökning

Finns inga upprättade
handlingsplaner

Regelefterlevnad

Säkerställa
att
rutinerna
för redovisning av
omsorgstagarnas
privata
medel följs.
Säkerställa
att rutiner
för
händelseanalys följs
Säkerställa
att
rutinerna
för
kommunens
synpunktsoch
klagomåls
hantering
är kända
för alla

Effektivitet

Alla enheter har haft
genomgång på APT
2017, men enligt
urvalsundersökningen
upplever inte alla
medarbetare att
synpunkts- och
klagomålshanteringen är känd.
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(Målet är
att 100 %
av
omsorgstagarna på
särskilt
boende
har en
nattfasta
på
maximalt
11
timmar).

Målet är
uppnått.

Regelefterlevnad

Alla
medarbetare
har kunskap
om riktlinjer
och rutiner för
sekretess och
tystnadsplikt.

Regelefterlevnad

Alla
medarbetare
ska följa
föreskrifter
(SOFS
2015:10)
Riktlinjer och
rutiner för
basal hygien.

Regelefterlevnad

Dokumentation enligt SoL,
LSS och PDL.

medarbeta
re
Säkerställa Kvalitetsatt alla
utvecklare.
medarbeta
re har
kunskap
om rutiner
för
sekretess
och
tystnadsplikt.
Säkerställa MAS
att riktlinjer
och rutiner
och
klädregler
följs.

Säkerställa MAS,
att riktlinjer kvalitetsoch rutiner utvecklare.
för
dokumenta
-tion följs.

Kvalitetsberättelse
2017

Urvalsundersökning

Alla enheter har haft
genomgång på APT
2017, men enligt
urvalsundersökningen
upplever inte alla
medarbetare att de
har kunskap om
rutiner för sekretess
och tystnadsplikt.

Patientsäkerhetsber
ättelse 2017.

Punktpreva
lensmätning

73,9 % följer de
korrekta
hygienrutinerna.

Patientsäkerhetsberättelse
och kvalitetsberättelse
2017

Granskning
av
dokument.

Målet är
uppnått.

Målet är
delvis
uppnått.
Största
94,9 % följer de
bristerna
korrekta klädreglerna. är bland
annat
”sprita
händerna
före” och
”korrekt
användning av
plastförkläde”.
Aktgranskningar har
Målet är
gjorts av
uppfyllt.
kvalitetsutvecklare av
handläggningen av
ärende rörande
äldreomsorg 10
stycken och LSS 10
stycken. I denna
granskning framkom
att det går att följa
processen från
ansökan till beslut när
det gäller
dokumentationen. I
samtliga ärende finns
skriftliga utredningar
och beslut samt
uppdrag till utförare
där det varit relevant.
Strukturerad
journalgranskning har
gjorts av medicinskt
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ansvarig
sjuksköterska utifrån
kraven i
patientdatalagen
(PDL).
Sammanfattningsvis
innehåller de flesta
journalerna tillräckligt
med uppgifter för att
de i stort bedöms
följa PDL.

Egenkontroll
Den som bedriver verksamhet ska utöva egenkontroll. Till skillnad från riskanalyser som
innebär att arbeta förebyggande, innebär egenkontroll att granskning ska göras av den
verksamhet som har bedrivits eller bedrivs enligt processer och rutiner. Egenkontroll kan
också bedrivas som en intern granskning av att den egna verksamheten uppnår ställda krav
och mål. Den övergripande egenkontrollen vars uppföljning och analys baseras på resultat
från bland annat:
Nationella enkätundersökningar; ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2017?”,
Brukarundersökning LSS, Öppna jämförelser.
Tillsyn av IVO.
Rättssäkerhet; handläggningstider, etc.
Kommunen kvalitet i korthet, KKIK.
Analys av avvikelser, synpunkter och klagomål.
Nationella undersökningar

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2017?
Syftet med Socialstyrelsens nationella enkätundersökning för äldreomsorgen är att synliggöra
de äldres uppfattning om sin vård och omsorg. Enkäten skickas vanligtvis ut till alla över 65
år som har hemtjänst (med insatser mer än matdistribution och trygghetslarm) och särskilt
boende. Under 2017 uppstod dock ett tekniskt problem vid programmeringen av urvalet,
vilket gjorde att de personer som var över 66 år som hade hemtjänst eller särskilt boende fick
enkäten och därmed missades 65-åringarna. Det tekniska problemet var dock inget som
påverkat resultaten för Hylte kommun. I Hylte svarade 94 personer på enkäten för 2017
(66,2 %) inom hemtjänsten och 53 personer (51,5 %) inom särskilt boende. I tabellerna nedan
presenteras resultat med andelen positiva svar.
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Hur nöjd eller hur missnöjd är du sammantaget med din hemtjänst du har 2017?
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Brukarundersökning LSS
År 2017 deltog Hylte kommun i SKL:s nationella brukarundersökning för första gången som
genomfördes mellan september-oktober. Undersökningen avsåg att mäta fyra
kvalitetsområden: självbestämmande, bemötande, trygghet och trivsel. Undersökningen
omfattade sju enkäter/verksamhetsområden och riktade sig till vuxna personer med
funktionsnedsättning inom boende, boendestöd och daglig verksamhet/sysselsättning enligt
LSS och SoL, samt personlig assistans. Syftet med undersökningen var att få kunskap om hur
brukarna upplever kvaliteten i verksamheterna. I Hylte kommun kunde resultat för tre
verksamhetsområden presenteras; daglig verksamhet LSS, bostad med särskild service, LSS
och sysselsättning, SoL. Resterande verksamhetsområden hade färre än fem svaranden och för
att inte röja enskilda personers identitet presenterades inga resultat för de områdena.
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Omsorgskontoret genomförde själv enkätundersökningen i sina verksamheter. Det innebar att
brukarna i de verksamheter som valdes ut för undersökningen fick tillgång till enkäten och
gavs möjlighet att svara på egen hand, eller vid behov med hjälp av en frågeassistent.
Frågeassistenten var inte en medarbetare som arbetade i den verksamhet som brukaren skulle
tycka till om och inte heller en anhörig eller god man. Information om enkäten och hur den
skulle genomföras gavs till brukarna i förtid. Brukarna svarade med hjälp av
webbenkätverktyget Pict-O-Stat och hade då möjlighet att svara med eller utan bildstöd
alternativt på en pappersenkät.
LSS
2017
2016
Andel som är nöjda med den hjälp och det stöd de får inom LSS.
64,25* %
*Baserat på sammanlagda svar från verksamhetsområdena daglig verksamhet LSS och bostad
med särskild service LSS ur den nationella brukarundersökningen.

Hylte kommuns nyckeltal
Kommunfullmäktige i Hylte kommun antog under 2015 övergripande nyckeltal för de olika
nämnderna. Omsorgsnämnden bryter ner målen som fullmäktige beslutat om till specifika,
årsvisa delmål. Nämnden kan också ta egna initiativ och formulera egna mål utöver de som
kommunfullmäktige angett. Målen ska alltid kunna mätas och följas upp vilket betyder att det
ska finnas nyckeltal med målnivåer till dem.
I Hylte kommun pågår ett ständigt arbete med att utveckla de olika verksamheterna. Ett led i
denna utveckling är de serviceåtaganden som fastställts av Omsorgsnämnden. De flesta av
nyckeltalen är så kallade serviceåtagande, vilket innebär att den enskilde ska få en tydlig bild
av vilken service man har rätt att vänta sig för skattepengar och avgifter. Kommunens
medarbetare får i sin tur en tydlig bild av sina arbetsuppgifter – vad som är viktigast och vad
som förväntas av dem.
Omsorgskontoret har 2017 totalt 30 stycken nyckeltal varav 5 har Kommunfullmäktige (KF)
och 25 stycken har Omsorgnämnden (ON) fattat beslut om.
Omsorg i hemmet

Omsorg i hemmet arbetar med stöd och hjälp i det ordinära boendet för att främja kvarboende.
Alla insatser som utförs är behovsprövade och beslutade av omsorgshandläggare. Omsorg i
hemmet i Hylte kommun är geografiskt uppdelat med två arbetsgrupper i Hyltebruk, samt en
arbetsgrupp i Unnaryd och en i Torup.

Nyckeltal (KF)

2017

2016

Nöjdhet, hemtjänst i sin helhet (%).

94 %

91 %

Personalkontinuitet (antal)

14 st.

15 st.

Måluppfyllelse
2017
Grön: 88-100
Gul: 83-87
Röd: 0-82
Grön: < 16
Gul: 17-19
Röd: > 20
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Nyckeltal (ON) Serviceåtagande
Andel som fått beslut inom fyra
veckor (%)

2017

2016

99,6 %

100 %

Bemötande (%)

98 %

99 %

Andel som har en personlig kontakt
(%)

100 %

100 %

Andel upprättade genomförandeplaner
(%)

100 %

100 %

Möjlighet att påverka tider (%)

66 %

67 %

Måluppfyllelse
2017
Grön: 95-100
Gul: 80-94
Röd: 0-79
Grön: 95-100
Gul: 81-94
Röd: 0-80
Grön: 100
Gul: 98-99
Röd: 0-97
Grön: 98-100
Gul: 95-97
Röd: 0-94
Grön: 70-100
Gul: 60-69
Röd: 0-59

Det som gått att anmärka på vad gäller resultaten för omsorg i hemmet var möjligheten att
kunna påverka tider där resultatet sjönk från föregående år. Det handlade enbart om en
procent, men tillbaka i tiden (2015) har resultatet för Hylte kommun varit uppe i 70 % vilket
tyder på att trenden är nedåtgående.
2017 översteg två beslut utredningstiden på 4 veckor för omsorg i hemmet. Orsaker var
väntan på intyg, samt att en omsorgstagare som inkom med två ansökningar samtidigt, vilket
gjorde att en ansökning missades. I övrigt var det inga stora skillnader i resultaten från
föregående år vad gäller omsorg i hemmet. Totala antal beslut om omsorg i hemmet 2017 var
453 stycken.
Särskilt boende

Särskilt boende är bemannat dygnet runt och finns belägna i Torup, Fredriklundsvägen med
42 lägenheter fördelade på fyra enheter. Långaryd, Långarydsvägen 34, har 16 lägenheter och
i Hyltebruk, Realgatan/Malmagatan finns 75 lägenheter fördelade på fem enheter varav tio
lägenheter används som korttidsplatser och inryms på en av enheterna på Malmagatan. Två
enheter inom särskilt boende är även inriktade till personer med minnesproblematik/demens.
Nyckeltal (KF)
Nöjdhet, särskilt boende i sin helhet
(%)
Väntetid, särskilt boende (dagar),
(mäts bara under första halvåret).

2017
84 %
33 dagar

2016
91 %
11 dagar

Måluppfyllelse
2017
Grön: 90-100
Gul: 85-89
Röd: 0-84
Grön: < 35
Gul: 36-52
Röd: > 53
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Nyckeltal (ON) Serviceåtagande
Andel som fått beslut inom fyra veckor (%)

Bemötande (%)
Andel som har en personlig kontakt (%)
Andel upprättade genomförandeplaner (%)
Möjlighet att kunna påverka tider (%)

2017
96 %

2016
99,9%

96 %

98 %

100 %

100 %

100 %

100 %

78 %

68 %

Måluppfyllelse
2017
Grön 95-100
Gul 80-94
Röd 0-79
Grön: 95-100
Gul: 81-94
Röd: 0-80
Grön: 100
Gul: 98-99
Röd: 0-97
Grön: 98-100
Gul: 94-97
Röd: 0-94
Grön: 70-100
Gul: 60-69
Röd: 0-59

Under året översteg två beslut om särskilt boende utredningstiden på fyra veckor. Det ena
beslutet berodde på att AU inte hade sammanträde inom fyra veckor och det andra på grund
av hög arbetsbörda. Totala antal beslut om särskilt boende 2017 var 45 stycken.
Projektet hälsofrämjande perspektiv i vardagen

Ett bra socialt innehåll skapar en trivsam miljö för både omsorgstagare/brukare samt
medarbetare och kan också ha positiv inverkan på den fysiska och psykiska hälsan. Syftet
med projektet har varit att lägga grunden till ett övergripande förbättringsarbete med fokus på
måltider och måltidsmiljöer, den dagliga sysselsättningen samt det sociala sammanhanget.
Projektet påbörjades under 2015 och under 2016 hände mycket på de särskilda boendena. Det
startades pubkvällar, linedance och serverades hotellfrukostar, samt olika utflykter allt för att
dagen ska kännas meningsfull för omsorgstagarna. Det startades även bloggar där anhöriga
och allmänhet kunde följa vad som hände i verksamheterna.
Under 2017 fortsatte arbetet och fokuserades till att rutiner och arbetssätt skulle bli en del av
vardagen. Enskildas aktivitetsförmåga har setts över och skapat möjligheter för
omsorgstagarna att vara aktiva utifrån egna önskemål. Det togs fram material som användes i
aktivitet för att förgylla vardagen för de äldre. I omsorg i hemmet fokuserades projektet till att
öka tryggheten, för att minska oro och ångest under natten. På dagtid förstärktes bemanningen
för att ge möjlighet till grupputveckling och bland annat delades en enhet inom omsorg i
hemmet i två områden för att kunna öka kvalitet, trygghet och kontinuitet för omsorgstagarna.
Omsorgnämnden har fattat beslut om fyra nyckeltal för särskilt boende som är kopplade till
projektet hälsofrämjande perspektiv i vardagen:
Nyckeltal (ON)
Andel nöjda med hur maten smakar (%)

2017
80 %

2016
70 %

Måluppfyllelse
2017
Grön: 80-100
Gul: 65-79
Röd: 0-64
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Måltiden är en trevlig stund på dagen (%).

75 %

70 %

Nöjdhet kring de aktiviteter som anordnas
på boendet (%).

85 %

75 %

Möjlighet att komma utomhus (%).

78 %

69 %

Grön: 80-100
Gul: 65-79
Röd: 0-64
Grön: 80-100
Gul: 65-79
Röd: 0-64
Grön: 80-100
Gul: 65-79
Röd: 0-64

Nyckeltalen kopplade till projektet hälsofrämjande perspektiv i vardagen ökade inom alla
områden från 2016 års resultat. Trots ökningen var det sammantagna resultatet för nöjdhet
inom särskilt boende lägre än 2016. Resultatet sjönk med sex procent sedan föregående år,
vilket även innebar att målnivån inte uppnåddes för 2017. Vad orsaker kunnat bero på är svårt
att avgöra eftersom resterande nyckeltal inom särskilt boende var helt eller delvis uppnått.
LSS-övergripande

Verksamhetsområdet LSS består av två gruppbostäder med vardera sex lägenheter och ett
serviceboende med fyra lägenheter. Det består även av en daglig verksamhet med möjlighet
till utflyttad daglig verksamhet, samt ett korttidsboende för barn och ungdomar.
Verksamhetsområdet utför även personlig assistans, men även insatser som kontaktperson,
ledsagarservice och avlösarservice i hemmet och stödfamilj.
Nyckeltal (KF)
Andel nöjda med den hjälp och det stöd de
får (%).

2017
64,25 %

2016
-

Måluppfyllelse
2017
Grön: 74-100
Gul: 54-73
Röd: 0-53

Brukarundersökningen 2017 är den första nationella undersökningen som kommunen deltagit
i och senast Hylte genomförde en brukarundersökning var 2014 och det var en lokal
undersökning. Frågorna i undersökningen från 2014 och frågorna för 2017 års nationella
undersökning stämmer inte överens och därför är inte resultaten möjliga att jämföra. Den
nationella undersökningen kommer från och med 2017 vara återkommande varje år.
Vad som kan ha påverkat resultatet i år är att brukarna aldrig tidigare deltagit i en liknande
undersökning och därmed inte har vana att få uttrycka sina åsikter, samt att förberedelserna
för brukarna inte varit tillräckliga.
Vissa av nämndens nyckeltal kopplade till områdena bostad med särskild service och stöd och
service i hemmet har inte gått att uppfylla eftersom frågorna i den nationella
brukarundersökningen LSS 2017 inte motsvarat nyckeltalen och därför inte kunnat
presenteras i redovisningen. Det handlar bland annat om nyckeltal som ”andel som upplever
att de blir bemötta med respekt” för båda områdena. Nyckeltalen kommer att ses över inför
2018 för att kunna motsvara brukarundersökningen och därmed kunna mätas och redovisas.
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Bostad med särskild service

Nyckeltal (ON) Serviceåtagande

2017

2016

Andel som får beslut inom åtta veckor (%).

100 %

86 %

Andel som har en personlig kontakt (%).

100 %

100 %

Andel upprättade genomförandeplaner (%).

100 %

100 %

Måluppfyllelse
2017
Grön: 95-100
Gul: 80-94
Röd: 0-79
Grön: 100
Gul: 98-99
Röd: 0-97
Grön: 95-100
Gul: 90-94
Röd: 0-89

Inga beslut översteg utredningstiden om åtta veckor vad gäller bostad med särskild service
och totala antal beslut 2017 var sju stycken.
Stöd och service i hemmet

Nyckeltal (ON) Serviceåtagande
Andel som får beslut inom åtta veckor (%).

2017
87 %

2016
86 %

Måluppfyllelse
2017
Grön: 95-100
Gul:80-94
Röd: 0-80

2017 översteg tolv beslut utredningstiden om åtta veckor vad gäller stöd och service i
hemmet. Fyra beslut berodde på att AU inte hade något sammanträde inom åtta veckor. Två
ärenden var på grund av semestertider, samt fyra var invänta ADL-intyg. Ett beslut berodde
på att den enskilde velat avvakta vilket gjorde att utredningstiden översteg tiden och ett
ärende återremitterades till Omsorgskontoret. Totala antal beslut om stöd och service i
hemmet 2017 var 89 stycken.
2016 års resultat vad gäller andel som fått beslut inom åtta veckor presenterades
sammanslaget för både bostad med särskild service och stöd och service i hemmet och var då
86 %, där av samma siffror i tabellerna ovan.
Anhörigstöd

Anhörigstödet är organiserat tillsammans med demensteamet och ligger organisatoriskt under
Kommunrehab. Anhörigstödet arbetar förebyggande och är till för den som dagligen eller
kontinuerligt vårdar en anhörig eller närstående med stora omsorgsbehov. Det kan handla om
korttidsplatser i form av avlastning/växelvård, dagverksamhet för personer med
demensdiagnos, avlösning i hemmet, anhöriggrupper, enskilda stödsamtal och föreläsningar
med mera. Minst en gång per år följs stödplanerna upp genom att anhörigkonsulenten har
personliga samtal med anhöriga.
Nyckeltal (ON) Serviceåtagande
Andel som fått en stödplan inom fyra
veckor (%).

2017

2016

100 %

100 %

Nöjdhet, anhörigstöd i sin helhet (%).

100 %

100 %

Måluppfyllelse
2017
Grön: 95-100
Gul: 80-94
Röd: 0-79
Grön: 90-100
Gul: 70-89
Röd: 0-69
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Utredning av avvikelser
Den som bedriver verksamhet ska ta emot och utreda klagomål och synpunkter på
verksamhetens kvalitet. Med klagomål avses att någon klagar på att verksamheten inte uppnår
kvalitet. Med synpunkter avses övrigt som till exempel förslag på förbättringar. De mottagna
klagomålen och synpunkterna på verksamhetens kvalitet ska utredas och utredningen ska leda
till att den som bedriver verksamhet ska kunna ta ställning till om det förekommit avvikelser i
verksamheten. Med avvikelse avses att verksamheten inte uppnår till krav och mål enligt lagar
och föreskrifter.
Avvikelse SoL och LSS

Definitionen av en avvikelse enligt SoL och LSS är när det inträffade avviker från god
kvalitet och god ordning genom avsteg från fastställda rutiner, genomförandeplaner,
vårdplaner eller andra överenskommelser. Genom att följa upp och utvärdera kvaliteten i det
arbete som bedrivs, kan en uppfattning skapas i vilken mån det bedrivs en systematisk
avvikelsehantering i enlighet med gällande lagstiftning, fastställda rutiner och processer.
Avvikelserapporteringen är en grundläggande del i kvalitetsarbetet för att minska risker för
missförhållanden. Omsorgskontorets alla verksamheter arbetar idag med
avvikelserapportering i verksamhetssystemet Treserva och avvikelser som tillhör HSL
redovisas i nämndens patientsäkerhetsberättelse.
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2017 var antalet avvikelser inom LSS och SoL 117 jämfört med 2016 när det rapporterades 66
stycken. 2016 rapporterades 8 avvikelser inom verksamhetsområdet LSS och 2017, 7
avvikelser som berörde områden ”bemötande” och ”brister i vårdkedjan”, vad gällde bristande
informationsöverföring mellan skola och verksamhet inom kommunen. Resterande 110
inrapporterade avvikelser 2017 berörde äldreomsorgen (SoL):
Brister i vårdkedjan handlade om uteblivna besök, eller där medarbetare inte kunnat infinna
sig hos omsorgstagaren inom inställningstiden för ett larm. Ett fåtal rapporterade avvikelser
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berörde omsorgstagare som försvunnit från särskilt boende och påträffats utanför
avdelningen/utomhus. Några avvikelser gällde bristande informationsöverföring mellan bland
annat sjukhus och kommun, eller mellan myndighet och annan verksamhet inom kommunen.
De avvikelser som tillhörde området omvårdnad handlade om att omsorgstagare inte fick den
hjälp de varit behov av, som brister i basal omvårdnad eller att personal frångick
omvårdnadsåtgärder. Vad gällde utebliven insats på området SoL inkom avvikelser om
uteblivna besök på grund av tekniska problem med larm, eller att personal haft mycket att
göra. Det handlade också om att omsorgstagare haft låsta dörrar vid larm och att
omsorgspersonal inte kunnat ta sig in hos omsorgstagare av olika anledningar.
Det har alltså skett en ökning av inrapporterade avvikelser från 2016 till 2017, vilket är att
bedöma som en positiv utveckling som kan leda till en kvalitetsförbättring inom
verksamheterna. Ökningen behöver inte bero på att fler avvikelser har rapporterats sedan
2016, utan det kan bero på att omsorgspersonal blivit bättre på att rapportera in avvikelser.
Lex Sarah

Lex Sarah är en del av det systematiska kvalitetsarbetet, och syftet med bestämmelserna är att
verksamheten ska utvecklas och missförhållanden ska rättas till. Det är viktigt att komma till
rätta med brister i verksamheten och förhindra att liknande missförhållanden uppkommer
igen.
Enligt bestämmelserna om lex Sarah för SoL och LSS ska:
Anställda genast rapportera missförhållanden eller påtagliga risker för
missförhållanden till den som bedriver verksamheten.
Den som bedriver verksamheten ska utan dröjsmål utreda, dokumentera och avhjälpa
eller undanröja missförhållandet eller den påtagliga risken för missförhållandet.
Den som bedriver verksamheten, om missförhållandet eller den påtagliga risken för
missförhållandet är allvarligt, snarast anmäla det till IVO (Inspektionen för Vård och
Omsorg).
Den som tar emot rapporten ska informera de som omfattas av rapporteringsskyldigheten om denna skyldighet.
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Under 2017 rapporterades sju anmälningar till IVO enligt lex Sarah. Tre anmälningar var
inom verksamhetsområdet LSS (korttidsboende och personlig assistans, LSS) och fyra
anmälningar rapporterades inom särskilt boende för äldre i kommunen. I sex av sju
rapporterade lex Sarah anmälningar avslutade IVO ärendena och vidtog inga ytterligare
åtgärder och i en anmälan fick Omsorgsnämnden ett påpekande.
I jämförelse med 2016 gjordes en anmälan till IVO enligt lex Sarah som rörde omvårdnad på
ett särskilt boende i kommunen.
Synpunkter och klagomål

Under 2017 inkom totalt 27 synpunkter och klagomål, i jämförelse med 2016 då det inkom 21
stycken till Omsorgskontoret. Alla klagomål och synpunkter har diarieförts och hanteringen
har varit en fungerande process där inkomna synpunkter och klagomål besvarades inom
korrekt svarstid.
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Inom omsorg i hemmet handlade främst synpunkterna om positivt bemötande från
omsorgspersonal, men även klagomål gällande fortkörning/vårdslös bilköring. För särskilt
boende var det synpunkter om behov av ett serviceboende i kommunen/önskemål om hiss på
ett särskilt boende som säkerhetsåtgärd, mathanteringen på en avdelning, men även att
omsorgspersonalen varit underbemannade och att omsorgstagare hamnat i kläm/brister i
omvårdnaden. Vissa av de inkomna synpunkterna riktade sig också till beröm för
omsorgspersonalen.
För verksamhetsområdet LSS berörde synpunkterna bland annat bemötande från
omsorgspersonal. I kolumnen övrigt inkom det synpunkter och klagomål på bland annat
färdtjänsttaxan och fastigheter.
De återgärder som vidtogs vid inkomna synpunkter och klagomål var att ansvarig enhetschef i
vissa fall kallade anhöriga eller omsorgstagaren till ett möte för att diskutera
synpunkten/klagomålet. I de fall klagomålet handlade om fortkörning/våldslös bilköring tog
ansvarig enhetschef upp problematiken och diskuterade det på APT. Flertalet personer som
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skickade in synpunkter ville inte bli kontaktade av någon från Omsorgskontoret för vidare
diskussion utan framförde enbart sin åsikt. Den enskilde blev då inte kontaktad av ansvarig
enhetschef för vidare diskussion i saken.
Icke verkställda beslut 2017

Omsorgsnämnden är skyldig att anmäla icke verkställda beslut till IVO vad gäller beviljade
insatser enligt SoL och LSS som inte har verkställts senast tre månader efter att ett beslut är
fattat. 2017 rapporterades 21 icke verkställda beslut, vilket kan jämföras med 2016 när det
rapporterades 8 icke verkställda beslut till IVO.
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Beslut enligt SoL berörde särskilt boende och orsaker till att besluten inte verkställdes inom
tre månader var att omsorgstagare tackade nej till erbjudandet/till ett visst boende. Andra
orsaker var att omsorgstagaren ville vänta, men också på grund av resursbrist (brist på plats på
särskilt boende), samt att ett beslut drog ut på tiden eftersom omsorgstagaren tidigare tackat
nej. Inom LSS gällde besluten kontaktperson och bostad med särskild service och orsaker var
att brukare tackade nej till erbjudandet eller ville avvakta, men även på grund av att brukaren
endast ville bo på ett visst boende. Två beslut gick inte att verkställa på grund av svårigheter
att hitta en lämplig kontaktperson.

Medarbetarnas medverkan i kvalitetsarbetet
Att medarbetare har rätt kompetens är en förutsättning för att de ska kunna medverka i
kvalitetsarbetet och ge god vård och omsorg. Utan rätt kompetens har medarbetarna inte
förutsättningar att fullgöra sin rapporteringsskyldighet eller i övrigt delta i kvalitetsarbetet, till
exempel genom att lämna in klagomål och synpunkter. För att den som bedriver
verksamheten ska kunna utveckla och säkra kvaliteten behöver denne planera för
personalförsörjning och kompetensutveckling.
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Under 2017 genomfördes ett flertal återkommande utbildningar för medarbetare inom
Omsorgskontoret. Det har varit utbildningar som demensutbildning, hälsofrämjande
arbetssätt, palliativ vård, basal hygien, munhälsa, vård- och stödsamordning och mjukt
självskydd- och konflikthantering (Durewall).

Utvecklings- och förbättringsområden
Vad har hänt 2017?

IBIC – individens behov i centrum
Implementeringen påbörjades under 2017 och modul för verksamhetssystemet Treserva
köptes in. Det finns behov av utbildning för omsorgshandläggare för att kunna driva arbetet
med IBIC vidare och framåt.
Projektet hälsofrämjande perspektiv i vardagen
Projektet fortlöpte under 2017 med hjälp av stimulansmedel (ökad bemanning inom
äldreomsorgen) med fokus på att göra arbetssättet till en naturlig del i vardagen inom
verksamheterna.
Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.
IT-stödet Meddix avvecklades och ersattes med IT-systemet Lifecare som implementerades i
november 2017.
Nationell brukarundersökning LSS
Hylte kommun deltog i undersökningen för första gången under 2017. Undersökningen
kommer hädanefter vara återkommande varje år.
Löpande under året

Avvikelser som inträffat under året, åtgärdas, analyseras och utvärderas. Vid behov skapas
verksamhets- och handlingsplaner. När avvikelser av samma karaktär inträffar vid upprepade
tillfällen medför det en översyn av aktuella processer och rutiner, som vid behov förändras.

Prioriterade områden 2018
Fortsatt implementering av IBIC.
Översyn och revidering av Omsorgsnämndens nyckeltal.
Revidering av Omsorgsnämndens serviceåtaganden.
Revidering av intern kontrollplanen.
Gemensam öppenvård där socialtjänstens alla verksamheter samverkar. Fokus
kommer ligga på kartläggning om hur en sådan verksamhet ska organiseras i
kommunen.
Fortsatt arbete för att projektet hälsofrämjande perspektiv i vardagen ska bli en
naturlig del av vardagen inom Omsorgskontorets verksamheter.
Upphandling av gemensamt verksamhetssystem inom socialtjänsten.
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Upphandling av digitalt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, samt
planering av digital välfärdsteknik inom Omsorgskontoret på olika sätt
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Bilaga 1. – Risk- och väsentlighetsanalys 2017

Omsorgsnämnden
Kontrollområde
Effektivitet
Effektivitet

Effektivitet

Effektivitet

Tillförlitlig
redovisning

Rutin/process/system
Personkontinuitet,
hemtjänst
Hälsofrämjande
arbetssätt:
förebyggande av
undernäring, trycksår,
fall och
munhälsoproblem.
Hälsofrämjande
arbetssätt:
Förebyggande och
behandling av
undernäring (SOSFS
2014:10).
Handläggning enligt
IBIC är rättsäker och
individanpassad.
Hantering av
omsorgstagarnas
privata medel på
särskilt boende och
gruppbostad
Debitering

Tillförlitlig
redovisning
Regelefterlevnad Alkoholservering på
särskilt boende
Regelefterlevnad Avvikelsehantering –
händelseanalys
Regelefterlevnad Alla medarbetare har
kunskap om rutinerna
för kommunens
synpunkts- och
klagomålshantering
Regelefterlevnad Sekretess och
tystnadsplikt
Regelefterlevnad Basal hygien
Regelefterlevnad Basal omvårdnad
Regelefterlevnad Dokumentation SoL,
PDL, LSS

Genomförd 2017-02-07

Sannolik Konsekvens Bedömning Kommentar
2
2
4
3

4

12

3

4

12

3

3

9

3

4

12

3

3

9

2

3

6

3

4

12

4

3

12

3

4

12

3
3
3

4
3
4

12
9
12

Fall är en del i
Handlingsprogram
för skydd mot
olyckor i Hylte
kommun 20162018.
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